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দ্বিতীয় সংস্করণ 

কলিকাতা, 

২*১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্টাট-_বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে 

প্রীগুরুদীস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 
ও 

৩৭ নং মেছুয়াবাঁজার ্রাট--বীণাযন্্ে 
গ্রীশরচ্চন্ত্র দেব দারা মুদ্রিত । 
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জয়দেবচরিত ৃ 
বীরভূমের প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে অজয় 

নদের উত্তরস্থ কেন্দুবিল্ণ' গ্রামে বঙ্দদেশের সুপ্র- 

নিদ্ধ কবি মহাত্মা জয়দেব জন্ম পরিগ্রহ করেন &। 

এই শ্রাম ( কেন্দুবিল ) কেন্দছুলি নামেই অর্ধত্র 

* অজয় নদ তাগীরণীর করদ। “এই ন্দ ভাঁগল- 
পুর জেলার দক্ষিণাঁংশে উৎপন্ন হইরা প্রথমত; সাঁওতাল 

পরগণার দক্ষিণাংশ দিয়া দক্ষিণ দিকে, তৎপর বীরভূম 
ও বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়! পুর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া 

কাঁটোয়ার নিকটে ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে ।”-_বঙ্গ- 

দেশের বিবরণ । 

1 “কেন্দুবিস্ব বীরভূমের প্রধান নগর পুরি” হইতে 
নয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। এই গ্রামে রাধা-দামোদর 

নামে একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। বৈষ্ণবদ্িগের মতে 

কেন্দুবিস্ পরম পবিত্র স্থান 1৮--১ ডি, ০৮০ 4009]5 ০ 

10701 13017081, 40009700789 1 436, 

$£ “বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদৎ প্রবণেন। 

কেন্দুবিলৃ-সমুদ্র-সম্তব-রোহিণী-রমণেন।” গীতগোবিন্ন । 

তৃতীয় সর্স্থ প্রথম সঙ্গীতের অষ্টম পরিচ্ছেদ (কলি )। 
রর ১ 



২ জয়দেবচরিত ॥ 

প্রনিদ্ধ। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, এবৎ 

মাতার নাম বামাদেবী * ভোজদেব, কান্য- 

কুজ-সম্ভৃত-পঞ্চ-ব্রাহ্মণের শ' অন্যতমের নম্তাঁন 

ও অপেক্ষাকৃত কুলমান-সম্পন্ন ছিলেন। জয়দেব 

কোন্ সময়ে প্রাছুভুত হইয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় 

* কাব্য-কলাঁপ-সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাটাদ- 

মুদ্রিত গীতগোবিন্দের সমাপিকাঁতে বাধাঁদেবী-তনয় বলিয়। 

জয়দেবের উল্লেখ আছে । কিন্ত ইহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়। যায় না। বামাদেবী নামই অপেক্ষাকৃত প্রমাণিক । 

+ বঙ্গীধিপ আর্দিশূর স্বদেশীয় ব্রা্মণদিগকে আচার" 
রঙ দেখিয়া পুজেষ্ট যাগ সম্পাঁদনার্থ কোন কোন মতে 
অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ) কান্তকুজরাঁজ বীরসিংহের নিকট 

হইতে পাঁচট ব্রাঙ্গণ আনয়ন করিয়াছিনেন । পক্ষিতীশ- 

ংশীবলিচরিত” গ্রন্থে লিখিত আছে, একটি গৃত্ণ আদি- 
খুরের প্রানাদোপরি গতিত হওয়াতে, তিনি ভাঁবি অমঙ্গল 

নিবাঁরণার্থ মন্ত্রবলে সেই গৃধ ধৃত করিয়া তন্মাংস দ্বার! 

হোঁষ করিতে কৃতসঙ্কন্ন হয়েন। তন্নিবন্ধন পঞ্চ ব্রাঙ্গণ 

আনীত হয়। 

“তট্নারায়ণে দক্ষো। বেদগর্ভোহ্ধ ছান্দড়ঃ। 
অথ শ্রহর্ষনামা চ কান্তকুজাৎ সমাগতাঃ ॥৮ 

“আদিশুরো ন্বনবত্যধিকনবশতীশতাবে পঞ্চ ব্রাঙ্গ- 

পাননায়ামস |” 
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করা! ছুর্ঘট | লাতিন ভাষায় গীতগোবিন্দের অনু- 

বাদকর্তী অধ্যাপক লাপেন্ অনুমান করেন, জয়দেব 

্রীষ্টীয় শাদ্ধিকাদশ শতাব্দীতে প্রাছুভূতি হইয়া- 

ছিলেন। পরন্ত জুপ্রনিদ্ধ চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য 

সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন, জয়দেব বঙ্গাধিপতি 

মহারাজ লক্ষ্ষণসেনের সমসাময়িক ছিলেন । 

লক্ষ্ণসেন কোন্ সময়ে খৌড়ের নিংহাঁরনে 

অধিরূট ছিলেন, তংসন্বন্ধে নানা মত আছে। এ 

সম্বন্ধে শান্ত্রপ্রবীণ উযুক্ত ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 

বঙ্গের সেনরাজা শীর্ষক গাবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, 

তাহার সারাংশ এই ৮-আবুলফজেলের মতে, 

লক্ষণপেন খ্রীঃ ১১১৬ অন্দে বাঙ্গালার শাসনভার 

গ্রহণ করেন। কিন্ত ইহা যুক্তি ও গ্রমাণসঙ্গত বলিয়া 

গ্রতীত হইতেছে না । ইতিহাস-বেভা মিন্হাঁজউদ্দীন 

জৌজ্জানি খীঃ ১২৬০ অৰ্ে পারস্থ ভাষায় তবকাৎ" 

নাসরী নামে এক খানি ইতিহাঁন রচন। করেন । এই 

গ্রন্থে এতদেশে পাঠানদিগের রাজ্য-বিস্তীরের অনেক 

বর্ণনা আছে। বখতিয়ার খিল্জীর বঙ্গদেশ-জয়ের 

৫৮ বৎসরের মধ্যে মিন্হাঁজউদ্দীন বাঙ্গালায় 



8 জয়দেবচরিত। 

আসিয়া, বর্ণনীয় বিষয়সমূহ সংগ্রহ পুর্বধক তব- 

কাৎ্নাসরী লিপিবদ্ধ করেন; সুতরাৎ বঙ্ছদেশ- 

বিজয়নশ্বন্ধে তাহার বাক্য প্রামাণিক বলিয়! গ্রহণ 

করিতে হয় । মিন্হাজউদ্দীন লিখিয়াঁছেন, বখতি- 

য়ার খিল্জী, খ্রীঃ ১২০৩ অক্দে বঙ্গদেশ জয় করেন। 

এই সময়ে লক্ষ্রণিয়া নামক এক জন অশীতিবর্ধ- 

বয়স্ক রাজা নবদ্বীপের কিংহাঁসনে অধিষ্টিত 

ছিলেন। তিনি স্বীয় জনকের ম্বত্যুর পর জন্মগ্রহণ 

করিয়া অশীতিবর্ষ কাল রাজত্ব করেনক্ঈ | এই 

* "যখন মহম্মদ বখতিয়ারের (প্রার্থনা করি, তাহার 
উপরে ঈশ্বরের করুণা পতিত হউক) সাহস, বদ্ধকৌশল 
ও তত্কর্তৃক রাজ্যপরাজয়ের সংবাদ লগ্গণিয়ার নিকট উপ- 

স্থিত হয়, তখন তীহাঁর রাঁজপানী নদীরাঁর হিল । এই 

রাজা বিলক্ষণ শীন্ত্বপারদর্শা এবং অশীতিবর্ষকাল সিংহা 
সনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । রাজ! লক্্পণিয়ার সম্বন্ধে আমি 
যে একটি ঘটন। জানিতে পাত্রিয়াছি, এস্থলে তাহার 
উল্লেখ করা দোঁষাঁবহ হইবে না। ঘটনাটি এই :--যখন 
রাজার পিতা পৃথিবী হইতে অন্তর্থিত হয়েন, তখন রাজা 

লক্ষ্মণিয়া মাতৃগর্ভে ছিলেন। সুতরাং রাঁজমুকুট, গর্ভোপরি 

স্থাপিত হয় এবং রাজ্যের প্রধান কন্মচারিগণ রাজমাতার 
চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হয়েন। 
০ স$ ্ঁ গা স সঃ সং 



৪ জয়দেবচরিত | .€& 

লক্ষাণেয়। কে, তাহার বিবরণ এতদ্দেশীয় কোন 

গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়। যায় না। কিন্তু ইনি যে বঙ্গ- 

দেশীয় সেনবংশের শেষ রাজা, মিন্হাঁজউদ্দীনের 

প্রমাণীনুনারে তাহা স্পস্ট বোধ হইতেছে । রাজা- 

বলি গ্রন্থে কেশবঘেনের পরবর্তী জনৈক রাজার নাম, 

গু অথবা স্থরনেন বলিয়। লিখিত আছে । কিত্ব- 

দন্তী অন্ুনারে অশোকসেন নামেও আবার এক 

জন রাজ|। গৌড়ের নিৎহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন। 

যখন লক্ষমণিয়ার জন্মগ্রহণের কাল উপস্থিত হয়, এবং 

তদীয় মাতা প্রসব-যন্্ণা অন্গভব করেন, তখন জ্যোতিষ- 

বেন্তা পপ্ডিতগণ জন্মগ্রহণের শুভলগ্র নিরূপণার্থ একত্র মিলিত 

হয়েন। এই জ্যোতিবীরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার 

করেন, যদি সন্তান এই সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহ! হইলে, নানা- 

বিধ অনিষ্ট. সঙ্ঘটিত হইবে) কিন্ত ইহার ছুই ঘণ্টা পৰে 

জন্মগ্রহণ করিলে অণীতিবর্ষ-কাঁল রাঁজ্য ভোগ করিবে । এই 

কথা শুনিরা, রাজনাত। পদদ্বয্ধে রজ্জ, বন্ধন পুর্বক ছুই ঘণ্টা! 

কাল উদ্ধপাঁদ ও অধঃশিরা। হইয়া ঝুলিরা থাকেন । পরে 

শুভলগ্ন সমাগত হইলে বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া সন্তান প্রপব, 

করেন । এই প্রকারে লক্ষ্ণিয়ার জন্ম হয়। কিন্ত প্রসব 

যন্ত্রণায় তাহার মাতার তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি হয়। জন্মিবা- 

মাত্র লক্ষণিয়া সিংহাসনে অধিষিত হইয়া অশীতিবর্ষ রাজত্ব 
করেন” ।--তবকাতনাসরীর অন্ুবাদ। 



৬ জয়/দবচরিত । 

কিন্ত ইনি কাহার পূর্ববর্তী এবং কাহারই বা পরবর্তী, 

তাহার কোন নির্দেশ নাই । বোধ হয়, “অশোক- 

দেন, সু অথবা স্ুরসেন* এই অভিধানত্রয় উক্ত 

লক্ষ্মণিয়/রই নামান্তর ছিল। কিন্ত পিতার ম্বত্যুর 

পর অশোক লেনের (ওরফে স্ুবা স্থরসেন ) জন্ম 

হওয়াতে, তিনি পিতামহ লক্ষ্মণসেনের অভিধানানু- 

নারে লাক্ণের নামে অভিহিত হয়েনা এই 

লাহ্দ্রণেয় শব্দের অপভ্রষশেই মিন্হাঁজউদ্দীনের 

লক্ষ্মণিয়। উৎপন্ন হইয়াছে । যাহা হউক, লাক্ষ্সণেয় 

অশীতিবর্ধ রাজ্য ভোগ করেন এব শ্রীঃ ১২০৩ 

অক্দে বখতিয়।র কর্তৃক পদচ্যুত হয়েন। ব্ুতরাঁৎ 

তাহার রাজন্বকাল শ্রীঃ ১১২৩ অব্দ হইতে খ্রীঃ 

১২০৩ অব্দ পর্ধ্যন্ত। লাক্ণেয়ের রাজ্যপাপ্তির পুর্বে 

তদীয় জ্যেষ্ঠতাত এব পিতা অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের 

দুই পুঞ্র মাধবসেন ও কেশবজেন কিয়ৎকাল রাজস্ব 

করেনক্*। তাহাদিগের রাজত্বকাল গড়ে এক এক 

* ভ্রীযুত প্রিন্সেপ সাঁহেব বাঁখরগঞ্জ জিলাঁয় মৃত ভূম্যধি- 

কারী শ্রীযুত বাবু কাঁনাইলাল ঠাঁকুরের জমীদারীতে এক 
খানি তাম্রফলক প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে লিখিত আছে। 



*. জয়দেবচরিত । থ 

বংনর করিয়। ধরিলেক্ষ হী: ১১২১ অব, লক্মণসেনের 
রাজত্বের চরম সময় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এদিকে 

আইনআকবরীর মতে লক্ষ্ণসেনের পিতা কুল- 

বিধাতা সুপ্রনিদ্ধ বল্লালসেন, শ্বীঃ ১০৬৬ অন্দে রাজ- 

কেশবদেন নামক গৌডদেশীয় রাজা, বাঁতম্তগোব্রসভূতি 

ঈশ্বর দেব-শর্খাকে বাঁগুলে, বেভোগাত ও উদ্রামূন নামে তিন 

থাঁনি গ্রাম প্রদান; করেন। এই গামত্রয় পুর্্ববঙ্গবিভাগস্থ 

বিক্রমপুরের নিকটবন্ধী ছিল। সম্প্রদাতী কেশবসেনের 

পিতার নাম লক্ষমণমেন, তাহার পিতার নাঁম বল্লালমেন এনং 

তাহার পিতার নাম বিজয়সেন। শিঞক্পলিপির ষে স্থানে 

কেশবসেনের নাম আছে; তথায় বোঁধ হয, যেন পুর্বে অপর 

একটি নাম ছিল, পরে তাহা কাটিয়।, নূতন নাম সংযোজিত 

হইয়াছে । সেই অপর নাম মাঁধবসেন । ইহাতে স্পট 
প্রতীত হয়, দানপত্র মাধবসেনের অন্ঙ্ঞায় প্রস্তত হইয়া- 

ছিল; কিন্ত সঙ্কল্প করিয়া দাঁন সিদ্ধ করিবার পুর্বেই মাঁধবের 
মৃতু হওয়াতে, সেই নাম কাটিয়! তদীয় ভ্রাতা কেশবসেনের 
নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই শিল্প-লিপির সহিত আইন 

আকবরী গ্রন্থোক্ত বল্লালবংশীবলির একতা! দৃষ্ট হয়। সুতরাঁৎ 

ইহ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। 
* ইহারা এইরূপ অল্পকাঁল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই 

বোধ হয়, মুসলমান লেখকগণ লাক্ষণেয় সেনকে লক্ষণ সেনের 

অব্যবহিত-পরবর্তী বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । 



৮ জয়দেবচরিত ৷ | 

পর্দে অভিষিক্ত হরেন, এবং সময়প্রকাঁশনামক গ্রন্থের 

লিখনানুপারে, তিনি ১০১৯ শকে অর্থাৎ হীঃ ১০৯৭ 

অন্দে দাননাগর গ্রন্থের প্রণয়ন করেন * | ইহার 

পর বল্পালরেন তিন বত্সর জীবিত থাকিলে তদীয় 

পুক্র লক্ষ্ণনেনের রাঁজ্যারস্ভের কাল, শ্ীঃ ১১০১ 

অবক্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। আবুলফাঁজেলের 

নিদিষ্ট পুর্ষোক্ত নময়ে বিশ্বাস স্থাপন করিলে লক্ষ্ণ- 

ঘেনের রাঁজত্বকাল পাঁচ ব্সর (১১১৬ হইতে শ্রীঃ 

১১২১. অন্দ ) হইয়। উঠে। আবুলফাঁজেলও ্বয়ং 

লক্ষাণনেনের রাজত্বকাল আট বত্সর বলিয়া নির্দেশ 

করিয়াছেন। কিন্ত লক্ষণের মন্ত্রী হলাযুধপ্রণীত 

ব্রাহ্মণসর্ধন্ব গ্রন্থের বর্ণনান্ুনারে উক্ত রাজার রাজন্ব- 

কাল উক্ত সময় অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়। 

হলাযুধ স্বপ্রুণীত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, লক্ষ্ণনেন 

তাহাকে কৈশোরাবস্থায় সভাপগ্ডিত-পদে নিযুক্ত 

করেন; পরে যৌবনাবস্থায় মক্ত্রিপদে বরণ করেন, 

: দনিথলবৃপচক্রতিলক-শ্রীবল্লালসেন-দেবেন । 

পুর্ণে শশিন্ব-দশমিতে শকাবে দানসাগরো রচিত; ॥” 



ঃ জয়দেবচরিত | ৪ 

এবৎ যৌবনশেষে ধন্মাধিকাঁর পদ প্রদান করেন*। 

এই সকল ব্যাপার দীর্ঘকাল ভিন্ন অম্পন্ন হওয়া অন- 

স্তাবিত। স্ৃতরাঁৎ লক্ক্রণসেনের রাঁজত্বকালি পাঁচ 

বা আট বং্নর বলিরা নির্ধারণ করা সঙ্গত নয় 1৮ 

* “বভূব তশ্তাংগুরুতের্মহানিব,শ্রিয়োনিবাসায়তনং ভলামুধঃ। 

যৎ্কীর্তিরস্ভোনিধি-বীচিদ ও-দোলাধিরোহ-বাদনং বিভর্তি ॥ 

লব্ধং জন্ম ধনপ্জয়াছ্ছগবতঃ ভলক্ষাণক্্াপতে 

রাবৃত্যা লঘ্ুতা নিজন্ত বরসঃ প্রাপ্ত। মহাপাত্রতা | 

শব্দব্রহ্ম করোঁদরাঁমলকবছ্ছোগোন্তরা সতক্রিয়ে- 
ত্যস্তি প্রার্থরিতব্যমস্ত কৃতিনঃ কিঞ্িনন সাংলারিকং ॥ 

যেনাসীদজিতং ন সিন্ধুলহরী ধৌতাঞ্জনায়াং ক্ষিতৌ 
বস্তাজ্ঞাতমভন্ন সপ্তছুবনে নানাবিধং বাজ্তয়ং | 
দেবঃ সত্রিজগন্য়স্ত মহিন শ্ীলক্মণঃ ক্মাপতি 

নেত। নস্ত মনীধষিতাধিকপ্ররস্কারোত্তবাঃ সম্পদঃ ॥ 

বাঁল্যে খাপিতরাঁজ-পপ্ডিতপদঃ শ্বেতীঁংগুবি্বোঁজ্জল- 

চ্ছাঁস্্রোঘনিক্ত-মহামহস্ত্ুপদং দত্বা নবে যৌবনে । 

বম্মৈ যৌবনশেষবোগ্যমখিলক্ষাপালনারারণঃ, 

প্রীমীন্ লক্মণসেন-দেবনৃপতির্ধন্মীপিকারং দদৌ ॥৮ 
ব্রদ্ঘিণসর্বস্ব। 

শ্রীযুত ভাক্তর রাঁজেন্ত্রলাল মিত্রের উক্ত প্রবন্ধ, তাহার 

অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইয়াছে । 

ইহাতে লাঙ্মণেয়ের রাঁজত্বকাল ৮« বৎসর অপেক্ষা অল্প ধরিয়া, 



১৩ জয়দেবচরিত | ও 

এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত ডাক্তর রাঁজেন্দ্রলাল 

মিত্র আবুলফাঁজেলের মতে আস্থাবান্ না হইয়া 

১১০১ হইতে ১১২১ শ্রীষ্টাব্দ, লক্ষণমেনের রাজ্য" 

ভোগের সময় বলিয়! অন্থমান করিয়াছেন * | 

মিথিলায় লক্ষ্মণনেনের অব প্রচলিত আছে। 

উহার চিহ্ু “লং” | মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে 

লক্মণসেনের রাজত্বের সময় ১১০৬ খ্রীঃ অন্ষ হইতে ১১৩৮ 
খ্রীঃ অন্ধ পধ্যন্ত নির্দেশ করা হইয়াছে । 129০-47505. 01 
]. 0. 258. 

% 0010০ 48. ৭১35 0০০৮ 1 ০,770, 199, 

“ অথষ্টসন্বাদিকাঁর ” সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। 
অন্বষ্ঠ-সম্বাদিকার মতে লক্ষমণমেন দিলীতে দশ বৎসর রাজত্ব 

করেন । কেশবসেন, লক্ষণসেনের অনুজ এবং মাধবসেন, 

কেশবসেনের পুভ্র । তথাহি--" 
“ততে1 লক্ষমণসেনোহপৌ স্বয়ং দিল্লীশ্বরোহভবৎ। 

সমর্পয়ংস্ত রাঢ়াদিরাজত্বং কেশবেহনুজে ॥ 
ঈ রঃ রঃ রঃ ১৬ 

সাঁমাজাং লক্ষ্ণন্তাঁপি খচন্দ্রাব্ধং ততঃ পরং। 

কেশবন্ত রসাজাঁব্ং রাঁঢ়াদৌ মাধবো নৃপঃ ॥ 

দিল্ল্যাং তেন প্রকারেণ কেশবে ত্রিদিবংগতে । 

তৎপুল্রো মাধ্বঃ সম্রাট, শান্তোদান্তশ্চ ধার্ন্িকঃ ॥” 

_.. অন্বষ্ঠ'সম্বাদিকা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 



জয়দেবচবিত । ১ 

এই অব্দের পরিবর্তন হয়। স্বর্গীয় রাজকুষ্ণ মুখো- 
পাধ্যায় প্রথমে লক্ষ্মণাব্দের বিষয় প্রকাশ করেন। 

তিনি বিদ্যাপতিশীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “এক্ষণে 

(অর্থাৎ ১২৮২ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে) ৭৬৭ লক্ষ্মণ সত্বৎ 

চলিতেছে । এ সময়ে শকাব্দ ১৭৯৭ ওখবীষ্টাব্দ ১৮৭৪ 
বর্ষ বহমান। ন্ুতরাৎ শকাব্দ ১০৩০ ও শীষ্টাব্দ 

অস্বষ্ঠ-সন্বাদিক1 ভাঁদৃশ প্রামাণিক গ্রন্থ নছে। সুতরাং 

এই মত অন্যান্য মতের বিরোধী হইলেও তাদৃশ ক্ষতির সম্তা- 
বন! নাই। 

সঙ্গীতাধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ইতিহাঁস- 

প্রণেত। যুক্ত মার্শমান্ সাহেবের মতান্ুবর্তী হইয়া খ্রীঃ১২০* 
অব্দ লক্ষমণস্নের রাজত্বকাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 

মার্শমান্ সাহেবের লিখন-ভঙ্গীতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, 

তিনি মুসলমান ইতিহাসলেখকদিগের লক্ষমণিয়ার সহিত 

লঙক্মণসেনের অভেদ কল্পনা করিয়াছেন । বোঁধ হয়, 

ক্ষেত্রমোহন গোস্বীমীও মার্শমানের মতের অস্ছ্সরণ 

করিয়াছেন। অন্তথ। তিনি মার্শমানের মতানুসারে খ্রীঃ 
১২৯০ অব, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাঁল বলিয়া নির্দেশ 

রুরিতেন না ।-্য, 05 81515150980181019697 ০৫ 13915- 

6৪] 9০০, [7]. 0,% 809 ৪ ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি- 

গ্ণীত সঙ্গীতসার । ৩০ পৃষ্ঠা দেখ। 



১হ জয়দেবচরিত । 

১১০৭ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল হইতেছে ক | এ 

সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে সময়ের 

নির্দেশ করিয়াছেন, মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণান্ড 

দ্বারা তাহারই সমর্থন হইতেছে ! 

১৮৭৩ খীঃ অন্দে ভাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 

সদুক্তি-কর্ণান্বত নামে একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ 

প্রাপ্ত হন। এগ্রন্থের উপসংহারে জানা যায় যে, 

উহা ১১২৭ শকে অর্থাৎ ১২০৫ খীঃ অন্দে সংগৃহীত 

হইয়াছে । মহারাজ লক্ষ্মণসেনের এক জন বিশ্বস্ত 

বন্ধু ও দেনাপতি উহার রচয়িতা । উহাতে লক্ষ্মণ 

সেনের নাম নির্দেশ আছে" । মহারাজ লক্ষ্মণসেন 

যে, ১২০০ খ্রীঃ অব্দের পুর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা 

এতদ্বারাঁও প্রতিপন্ন হইতেছে । 

পুর্বোক্ত প্রমাণান্থনারে লক্ষ্মণসেন যখন ছ্বাদশ 

শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন, তখন 

তংসাময়িক জয়দেবও দ্রাদশ শতাব্দীতে বর্তমান 

ছিলেন %। 

* রাঁজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত মান। প্রবন্ধ । ২৭ পৃষ্ঠা । 
পঁ 100০9-475808* ০914 0254, 

£ লেগ্ত্রীজ ও পোপ-প্রণীত ভারতের ইতিহাসের 



জয়দেবচরিত । ১৩ 

লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের ঘারে প্রস্তর-ফলক- 

খোদিত যে একটি শ্লোকস্* আছে, তন্দর্শনে জানিতে 

পারা যায়, জয়দেব উক্ত রাজার পঞ্চরত্ব-সভার 

অন্যতম রত্ব ছিলেন। এঁ শ্লোকে অপর যে কয়েকটি 

পণ্ডিতের নাম লিখিত আছে, জয়দেবপ্রণীত হ্বীত- 

গোবিন্দের প্রারন্তেও তাহাদিগের নাম ও গুণা- 

গুণের পরিচয় জানিতে পারা যায়শ'। জয়দেব, 

লক্ষাণসেনের সভায় বর্তমান না থাকিলে ততপ্রণীত 

গ্রন্থে, অন্ত চারি রত্বের গুণাগুণের পরিচয় থাকা 

সর্বতোভাবে অনস্ভব হইত। গীতগোবিন্দের টীকা 

সহিত এ বিষয়ের একতা দৃষ্ট হয়। উক্ত ইতিহাসে লিখিত 
আছে, জয়দেব, খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে গীতগোবিন্দ মহা 
কাবোর প্রথয়ন করেন 1-্7155915 ০2 10919, 85 70. 1,60])- 

771969 800 0100 176৮ ০০ 0ে-:1200090, 01780066 1, 0, 52 

* “গোবর্ধন্শ্চ শরণে! জয়দেব উমাপতিঃ | 

কবিরাজশ্চ রত্বানি সমিতৌ লক্ষ্ণস্ত চ ॥” 
সঙ্গীতসার, ৩০ পৃষ্ঠ 

1 “বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভগুদ্ধিং গিরাৎ, 
জাঁনীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যে। ছুরূহক্রতে । 
শ্গারোত্তর-সতপ্রমেয়বচনৈরা চার্য্যগোবর্ধন- 
স্পর্থী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরে! ধোয়ী কবিক্মাপতিঃ | 

ছু . 



১৪ জয়দেবচরিত। 

সমুদয়ের মধ্যে শ্রীগঙ্গা নামে একখানি গীকা আছে। 

মিখিলাবাসী ভগবতীভবেশতনয় কৃষ্ণদ্রত্ত এই গীকার 

রচনা করিয়াছেন। তিনি জয়দেবের লিখিত 

উক্ত কবিতার ব্যাখ্যাস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 

উমাপতিধর, গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের অমাত্য 

ছিলেন* | এই সমস্ত প্রমাণ দ্বার! পুর্ধবোক্ত সনাতন 

গোস্বামীর মত দৃঢ়তর হইতেছে । কিন্ত জয়দেবের 

জীবন-চরিত-সম্বন্ষীয় বিবরণ মধ্যে মহারাজ লক্ষ্মণ 

সেনের নভায় অবশ্থিতির কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া! 

যায় না। কেবল ইহাই নির্দিষ্ট আছে যে, জয়দেব 

দন্সয কর্তৃক হৃত-সর্ধন্ব হইয়া কোন রাজার আশ্রয় 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কোন্ দেশের রাঁজা, 

এবং ইহার নামই বাকি, তাহার কোন উল্লেখ 

নাই। 

টাদবর্দাইক্ৃত গৃথীরাজ চৌহানরালৌ নামক 

%* অন্যকবিভ্যঃ স্বোৎকর্ষমাহ বাঁচ ইত্যাদি । উমাঁপতি- 

ধরনাম। লক্ষণসেনগৌড়েন্্রসচিবঃ স বাঁচঃ বচনানি পল্পবয়তি 

বিস্তারয়তি তম্ত কাব্যমুক্তিশেষশন্তৎ ন সন্গদয়াহলাদন- 

মিতি ভাবঃ । 



জয়দেবচরিত । ১৫ 

গ্রন্থে জয়দেব ও গীতগোবিন্দের উল্লেখ আছে * 

টাদবর্দাই দিলীর অধিপতি পৃ্থীরাজের সময়ে 

বর্তমান ছিলেন। পৃর্থীরাজ শ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর 

শেষ ভাগে দ্িলীতে আধিপত্য করেন। ১১৯৩ 

খ্রীঃ অন্দে দশদ্বতী নদীর তীরে শাহবদ্দিন গোরীর 

সহিত যুদ্ধে তাহার ম্বত্যু হয়। এই প্রমাণা- 

নুনারে বুঝা যাইতেছে যে, টাদকবির সময়ে বা 

তংপুর্ষে গীতগোিন্দ প্রণীত হইয়াছিল; অন্যথা 

টাই, স্বীয় গ্রন্থে জয়দেব বা গীতগোবিন্দের 

উল্লেখ করিতেন না। পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ত্য, 

টাদবর্দাই গুৃীরাজের দময়ে অর্থাৎ শ্রীঃ দ্বাদশ শতা- 

বীতে বর্তমান ছিলেন । এই সময়ে বা! ইহার পুক্ৰে 

জয়দেবেরও আবিষ্ডাব হয়। মহারাজ লক্ষ্ষণনেন 

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাথমাঁৎশে রাজত্ব করেন। শীত- 
গোবিন্দকার জয়দেবকে ই হার অমসা'ময়িক বলিয়া 

নির্দেশ করিলে, গৃণীরাজরাতসীর প্রমাণেরও 

কোনরূপ অবমানন। হয় না। 

* “জয়দেব অঠং কবী কাব্বরায়ং । 

জি নৈ কেবল কিত্তী গোবন্দ গায়ৎ ॥” 



১৬ জয়দেবচরিত। 

রাজপুতনার অন্তর্গত মিবারের অধিপতি 

রাঁণা কুস্ত, গীতগোবিন্দের একখানি গীকার প্রণয়ন 
করেন। কুন্ত ১৪৭৫ সৎবতে অর্থাৎ ১৪১৯ খ্রীঃ অব্দে 

মিবারের দিংহাঁদনে অধিষ্টিত হন্গ। জয়দেব, 

অবশ্য ইহার অনেক পুক্রে বর্তমান ছিলেন। যে 

হেতৃ, গীতগোঁবিন্,অপেক্ষারুত প্রাচীন ও ভারতের 

পণ্ডিভসমাঁজে অমাদৃত না হইলে, মিবাঁরের অধি- 
পত্তি উহার দীকাঁর রচনায় শ্ব্ত্ত হইতেন না। 

উপস্থিত সময়ে গ্রন্থাদি মুদ্রাযস্ত্রে মুদ্রিত *ইত 

না। হস্তলিখিত পুস্তক দকল স্থানে স্থানে রক্ষিত 

হইত। ইহাতে গ্রন্থের গুণগৌরৰ সর্ধত্র প্রসারিত 
হইতেও অনেক সময় লাশিত। এইরূপে গীত- 

গোবিন্দের লালিত্য ও মাধূর্যগড4 মিবার প্রভাতি 

জনপদে পরিব্যাপ্ত হইতেও, অবশ্য অনেক সময় 

লাগিয়াছিল। 

কোন কোন মতে, জয়দেব স্বনাম-খ্যাত-সন্প্র- 

ক [0007 £১70915 মম 40000095 ০0৫ 89386090 ঘ০1].0, 
22], 



পু জয়দেবচরিত । ১৭ 

দায়-গ্রাবর্তক রামানন্দের মতাঁবলম্বী ছিলেন *। 

এই রামানন্দ শ্রীষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে 

কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে প্রাহুর্ভত হয়েন +। 

কেহ কেহ জন্প্রদায়-প্রবর্তয়িতা রামাঁনন্দকে রামান্থ- 

জের শিষ্য বলিয়া জানেন। কিন্তু ইহা কোনও 

গ্ঈ 8310050 19902101108, 0. ডা “4 915901) 0 110৫ 

19111008 9906৪ 0£ 01১০ 1110003৮135 11 17, ৬1180, ভারত- 

বর্ধীয় উপাসকসন্প্রদায়,। ১ম ভাগ, ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠা । 
[9015 0৫0 [710000. ০01. 1, 0. 56. 

শী 4১91৮1০ 139802:01809, ০5 সি, 0,327. 

£ স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে, রামান্জ ১০৪৯ শকাবে 

(হীঃ ১১২৭ অবে) বর্তমান ছিলেন। কর্ণেল মেকেপ্রী সাহেব 

অনুমান করেন, তিনি রোমান্থজ) খ্রীঃ ১০০৮ অক্দে জন্ম- 

গ্রহণ করিয়াছিলেন (45:96 13989901899 ০01, 1. 

2, 270,) | ডাক্তার বুকানিন্-সংগৃহীত বিবিধ বিবরণ- 

সমূহে খ্রীঃ ১০১০ ও ১০২৫ অব রামানুজের আবির্ভাবের 

সময় বলিয়! নির্দিষ্ট আছে (30৫18708073 11050:9, ৮০.. 

যা. 0, 80.)। এবং অন্তস্থলে খ্রীঃ ১০১৯ অবও লিখিত দৃষ্ট 

হয় (0010, 00%0698 [0], 05418.) 1 শিল্পলিপি- 

সমূহের প্রমাণে, রামাজুজ ১০৫০ শকে (ত্ীঃ ১১২৮ অন) 

বিদ্যমান ছিলেন (7910) | কর্ণাট রাজাদিগের চরিত্র-বর্ণনাঁয় 

লিখিত আছে, চোলাধিপতি ত্রিভ্বন চক্রবর্তী ৪৬০ ফসলীতে 



১৮ জয়দেবচরিত। ও 

প্রকারে যুক্তি-নিদ্ধ বোধ হয় না। রামামুজের 

শিষ্য প্রণালীর যেরপ্ বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে, তদন্ধু- 

সারে রামানন্দ, রামান্থজের পরম্পরাগত শিষ্য- 

শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ বলিয়া নিদিষ্ট হয়েন *। 

যথ। ; রামান্থজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবাঁনন্দের শিষ্য 

অর্থৎ ৯৭৪ বাঁ ৭৫ শকে জীবিত ছিলেন । রাঁমানুজ আচার্য্য 
সেই রাজার পুক্র বীরপাণ্ত চোলের সমকাঁলবর্তী ছিলেন 
(০৪005 &০ তি, 3, ৮০০. সু, 0.:128.)1 এ 

পুস্তকে ইহাও লিখিত আছে, ৯৩৯ শকে (ঘীঃ ১০১৭ অব্দে) 

রামান্ধজ আবিভূতি হয়েন 07১1৭) । কর্ণেল উইক্কপ্ সাহেবের 

সংগৃহীত প্রমাণ সমূহ দর্শনে অনুমান হর, রামানুক্দঈ ১১০৪ 
শকে (শ্রীঃ ১১৮২ বা ৮৩ অবে) জীবিত ছিলেন (ডাঃ 

17115601 ০ 01/50:6 ৬০7 1* 0১ 415 0069 80 &00910- 

নাফ, )। এই সমস্ত গ্রমাণের মধ্যে শেষোক্ত প্রমাণই 

অপেক্ষাকৃত বলবৎ বোধ হইতেছে । অতএব ্রীষ্টীয় একা 
দশ শতাব্দীর শেষার্দে শৈকাদিত্যের একাদশ শতাব্দীর মধ্য- 

ভাগে) রামান্ুজের আবির্ভাব হয়, এবং খ্রীঃ দ্বাদশ শতাঁধীর 
প্রারস্তে তিনি সম্প্রদীয়-প্রবর্তকরূপে বিখ্যাত হয়েন, এ কথ! 

প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে । 
* ১৭৭০ শাকের তত্ববোধিনী পত্রিকা । এবং তৎপর 

প্রচারিত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়”, প্রথম তাগ, 
১৯ পৃষ্ঠা । 



জয়দেবচরিত। ১৪ 

হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ ও রাঘবানন্দের 

শিষ্য রামানন্দ *। এই বাক্যে বিশ্বান করিলে 

রামানন্দ শ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়। 

প্রতিপন্ন হয়েন। কিন্তু এটী আবার অন্যমতে যুক্তি- 

সিদ্ধ বলিয়। প্রতীত হইতেছে না। কারণ, রামা- 

নন্দের শিষ্য কবীর, শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে অন্প্র- 

দায়-প্রাবর্তকরূপে বিখ্যাত ছিলেন শ'। সুতরাঁৎ 

তদীয় গুরু রামানন্দের, শ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 

শেষাঞ্ধে, কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বর্তমান 

থাক! অধিকতর সম্ভাবিত &% । জেনারেল কানিঙ্গ- 

হাম, গ্রেগ্রাউন্ ( গঙ্গীরন্) দেশের রাজা ও রামা- 

* ভক্তমীলের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। 

ভক্তমাল-মতে, প্রথম রামানুজ, দ্বিতীয় দেবাচার্ধ্য, তৃতীয় 

রাঘবানন্দ ও চতুর্থ রামানন্দ । 
1 কবীর, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে আবিভূতি হইয়া- 

ছিলেন ।-_-১319010 05939901598, 014 সু, 0, 56, 

+ রামানন্দ পঞ্চদশ শতাবীর প্রারস্ভে প্রাদুভঁত 
হইয়াছিলেন।--[:9918 ০£ ৪ 171০০, ০, নু, 07), 

56 & 57, 



২০ জয়দেবচরিত। 

নন্দের শিষ্য পিপাঁজীর * সময়-নিরূপণ-পত্রিকা 

হইতে গণনা পূর্বক শ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ঘ, 

রামানন্দের আবির্ভাবের সময় বলিয়! নির্দেশ 

করিয়াছেন ণ'। এই প্রমাণানুসারে বোধ হয়, 

জয়দেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 

ইতিহাঁসবেতা এল্ফিনৃষ্টোন সাহেব, স্বপ্রণীত 

ভারতের ইতিহাসে, জয়দেবকে চতুর্দশ শতাব্দীর 

লোক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন গ/ কিন্ত 

তিনি প্রমাণ ও বিশিষ্ট যুক্তি ছার ম্বমত দৃতর 

করেন, নাই । যাহা হউক, যদি প্রাচীন অন্ধুকারক 

রচয়িভৃণণকে, অন্ুকত রচনার শ্বল্পব্যবহিত 

বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা! হইলে নিন্গলিখিত 

পরমাণানুসাঁরে এল্ফিনৃষ্টৌোনের মত কথঞ্চিৎ গ্রাহ 

হইতে পাঁরে। বৈষ্বদাস-সঙ্কালিত পদকল্পতরুর 

* ইনি (পিপাঁজী) শ্রীঃ ১৩৬০ এবং ১৩৮৫ অন্ধের 

মধ্যবর্তী সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন ।--[:৮%915 ০1 ৪ 

[710000, ০7১ 15 0, 57, 

৭ পু৮09 ০৯ 07253০০. ড01%]-1 5৪. 

+ 4 700. 2100069698৮ 1010101096006197188075 ০: 

[70016,. 7300৮ ]]], 0080৯ ডা, 0. 79. | 



জয়দেবচরিত। ২ 

এক স্থলে লিখিত আছে, চৈতন্যদেব, জয়দেব, 

বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের রচিত পদাবলি 

শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন * | ইহাতে 

স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, জয়দেব ও বিদ্যাপতি 

প্রভৃতি, চৈতন্যের পুর্বে প্রীছুভূতি হইয়াছিলেন । 

বিদ্যাপতি যেরূপ চৈতনা অপেক্ষা প্রাচীন; নেইরূপ 

জয়দেবও বিদ্যাপতি অপেক্ষা গ্রাচীন। কারণ, 

বিদ্যাপতি এক স্থলে জয়দেবের রচনার অবিকল, 

ভাব লইয়া একটি গীতিকা৷ লিখিয়া গিয়াছেন শ'। 

* «জগ জযদেব কবিনৃপতি-শিরোঁমণি বিদ্যাঁপতি রসধাম। 

জয় জয় চণ্তীদাস রপশেখর অখিল ভূবনে অন্থপাম ॥ 

যাঁকর রচিত মধুররম নিরমল গদ্য-পদ্যময় গীত । 
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আশ্বাদিলা রায় শ্বরূপ সহিত ।+ 

_. পদ্কল্পতরু | 

+ বিরহবিধুর কৃষ্ণ, আক্ষেপ-সহকারে অনন্ধকে .স্বো- 

ধন পূর্বক বলিতেছেন £-- 

“হৃদি বিষলতাহারে! নায়ং ভূজঙ্গমনায় কঃ, 

কুবলয়-দল-শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলছ্যুতিঃ | 

মলয়জরজে! নেদং ভন্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি, 

প্রহর ন হরত্রান্ত্যানঙ্গ ! কুধ। কিমুধাবসি॥” 

গীতগোবিন । তৃতীয় সর্থ। 



হ্২ জয়দেবচরিত ॥ 

জয়দেব, বিদ্যাঁপতির পুর্বসাময়িক না হইলে এরূপ 

জয়দেব-কৃত উক্ত কবিতার ভাব লইয়া, বিদ্যাপতি 
লিখিয়াছেন £__ 

“কতি হু মদন তনু দহসি হামারি। 
হাম লহু শঙ্কর হু বর-নারী ॥ 

: মাহি জট। ইহ বেণী-বিভ্গ | 
মালতী-মাঁল শিরে নহ গঙ্গ ॥ 

মোতিমবন্ধমৌলি নহ ইন্দু। 
ভালে নয়ন নহ সিন্দ,রবিন্দু॥ 

কণ্ঠে গরল নহ মুগমদসার । 
সহ ফণিরাঁজ উরে মণিহাঁর ॥ 

নীল-পটাম্বর নহ বাঘছাঁল। 
কেলিকমল ইহ না হর কপাল ॥ 
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুচ্ছন্দ। 

অঙ্গে ভসম নহ নলয়জ-পঙ্ক ॥” 

জয়দেবের এই ভাব এত প্রচলিত হইয়া উঠে যে, অপে- 

ক্ষাকৃত নব্য সময়ের প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রামবস্গও উহার 

অনুকরণে ক্রটি করেন নাই । যথা! )--. 
মহড়া--্হর নই হে, আমি যুবতী । 

কেন জলাতে এলে রতি-পতি ॥ 

কোরো না আমার ছর্গতি। 

বিচ্ছেদে লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ, 
ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥ 



জয়দেবচরিত। ২৩ 

অনুকরণ নিতান্ত অসম্ভাবিত হইত। চৈতন্যদেব 

১৪০৭ শকে (খ্রীঃ ১৪৮৫ অব্দে) প্রাছুভূতি হইয়া- 

ছিলেন *; এবং বিদ্যাপতি ইহার শতাধিক 

বতনর পুর্বে, অর্থাৎ ১৩০০ শকে (শ্বীঃ ১৩৭৮ অন্দে) 

অথবা ততসন্শিহিত সময়ে বর্তমান ছিলেন ণ'। 

চিতেন--ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ, 

একি রঙ্গ হে তোমার । 

হর ত্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বারে বার ॥ 
ছিন্নভিন্ন বেশে, দেখে কও মহেশো, 

চেন ন1 পুরুষে প্রকৃতি ॥ 

অন্তরা-_হাঁয় শস্তু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি, 

বৈরী হও না! আমার। 

বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত-কেশা%, 
নহে এ তো! জটাভার ॥ 

চিতেন--কণ্ঠে কালকুট নহে, দেখ পৌঁরেছি নীলরতন । 
অরুণে। হোল নয়ন, কোরে পতি-বিরহে রোদন । 

এ অঙ্গ আমারো, ধুলায় ধূসরো, 
মাঁথি নাই মাঁথি নাই বিভূঁতি ॥” 

* “শীকে চতুর্দশশতে রবিবাজি-যুক্কে, 

গৌরো হুরিরধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।” 
ৃ ূ চৈতন্তচন্দ্রোদয় | 

শ রাজকুঞ্চ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ২৯৩ লক্ষ্ব- 



২৪ জয়দেবচরিত | 

এই গণনানুসারে, শ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তে 

জয়দেবের আবির্ভাব অসম্ভাবিত নয়। অধিকস্ত, 

জয়দেবের রচনা, সৎস্ক ত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্তিনী | 

জয়দেব স্বীয় গীতিকাব্যে যে সকল ছন্দের অবতা- 

রণা করিয়াছেন, তাহা প্রাচীনকালীন কোনও 
সংস্ক ত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, জয়দেব- 

প্রবর্তিত-চ্ছন্দের অন্ুকরণেই বাঙ্গালা পয়ার ও 

ত্রিপদ্দীর উৎপত্তি হইয়াছে * | বন্ততঃ গীত- 

ণাব্বে অর্থাৎ ১৩২৩ শকে কবি বিদ্যাপতি বাঁজা শিবসিংহের 
নিকট ভূমিদান পত্র প্রাপ্ত হন (নানাপ্রবন্ধ, ২৭ পৃষ্ঠা )। 
সুতরাং ৯৩০০ শকে, বিদ্যাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল, 
এরূপ নির্দেশ করা অসঙ্গত নহে। বিদ্যাপতিক্লত পদাবলির 

ভণিতায়, শিবসিংহ নামক কোন রাজার নাম ব্যতিরিক্ত অন্ত 

কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না £-.. 

“কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে। 

রাজ। শিবসিংহ লছিম পরাঁণে ॥” 
পদকল্পতরু । ২৬৫ 

“ভণয়ে বিদ্যাপতি অপর্প মুরতি রাধারূপ অপারা । 

রাজ। শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ একাদশ অবতার! ৮ 

পদকল্পতরু ৷ ২৮৩ 

*ঈ নিয্লিখিত কতিপয় সঙ্গীত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত 



জয়দেবচরিত । ২৫ 

গোবিদ্দগীতাঁবলি, যেরূপ বঙ্গীয় কামিনীজনের 

কমনীয়-কণ্ঠ-বিনিঃস্ত শ্রতিবিনোদন বাক্যে গ্রথিত 

হইবে, বাঙ্গাল! পয়ার ও ত্রিপদী গীতগোবিন্দ-গীভাবলির 

ছন্দেরই অনুকরণ মাত্র । যথা :-_- 

"সরস-মহ্ণমপি, মলয়জ-পন্কং | 

পশ্ঠতি বিষমিব, বপুষি সশঙ্কং ॥ 

শ্বসিতপবনমনু,পম পরিণাহং | 

মদনদহনমিব, বহতি সদাহং ॥৮ 

| গীতগোবিন্দ, চতুর্থ সর্থ। 
এই ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীত মাত্রা-গণনানুদারে রচিত হুইয়াছে। 

ইহার অষ্টম মাত্রার পর যতি ও উভয় অর্দের শেববর্ণে 

মিল দৃষ্ট হইতেছে । অতএব বলা যাইতে পারে, এই গীত 

ময় বৃত্ত হইতেই বাঙ্গীল! পয়ারের স্থষ্টি হইয়াছে । 

ত্রিপদী। যথা :-_- 
“পত্ততি পতত্রে; বিচলতি পত্রে, 

শঙ্কিতভবদুপযাঁনং। 

রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং, 
পণ্ঠতি তব পন্থাঁনং ॥ 

মুখরমধীরং, ত্যজমঞ্রীরং, 

রিপুমিব কেলিস্থলোলহ । 
চল সি কুঞ্জৎ, সতিমিরপুঞজং, 

শীলয় নীলনিচোলং ॥৮ 

গীতগোবিন্দ, পঞ্চম সর্গ 



২৬ জয়দেবচরিত । 

হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয়, জয়দেবের সম” 

কালে বাঙ্গাল! ভাষ একরপ প্রচলিত হইয়া 

উঠিয়াছিল। “চল বখি কুঞ্গং* প্রভৃতি বাক্য এ 

বিষয়ের প্রধ।ন দৃ্রান্তস্থল। এই বাক্যের অন্তস্থিত 

অনুন্বারের লোপ করিলে, উহ বাঙ্গাল! ভাষার সহিত 

অভেদ হইয়া! যায়। কোন্ সময়ে বাঙ্গাল! ভাষার 

উৎপত্তি হয়, তাহার নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য । 

রাজমালা ক্* নামে একখানি অতিগ্রাীন পদ্যগ্রন্থ 

আছে। উহা পাঁচ শত বংসরের প্রাচীন বলিয়া 

কখিত। নুতরাঁৎ উহার পুর্বেও বাঙ্গালা ভাষাঁর 

উৎপত্তি হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কেহ 

কেহ খীষ্টীয় নবম কি দশম শতাব্দী, ণ' বঙ্গভাষার 

* রাঁজমাল! ত্রিপুরা-রাঁজবংশের ইতিহাস । ত্রিপুরারাজ 
বন্মমাণিকের রাজত্বকালে উহার প্রথমাংশ লিখিত হয়। 

ধন্মমাণিক ১৪০৭. খ্রীঃ অবে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরো 

হণ করেন এবং ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া! লোকাস্ত্রিত হন। 

স্থতঝাং রাজমালার প্রথমাধশ এই সময়ের মধ্যে লিখিত 

হয়।-0০99200, &5 5, 95 ৬০1, 20195 0, 54], 

+ তন্ত্রশান্ত্রে বঙ্গীয় বর্ণমালার বর্ণনা আছে | যথ| :--" 

“অধুনা সন্প্রবক্ষ্যামি ককারতত্বমুত্তমং | 

রামরেখ। ভবেদ্ ব্রহ্গা বিষুরর্দক্ষিণরেখিক1 ॥ 



জয়দেবচরিত। ২৭ 

উৎপত্তিকাঁল বলিয়! নির্দেশ করেন &** | এই ভাষাঁবিং 

অধোঁরেখা ভবেদ্ রুদ্ধো মাত্রা সাক্ষাৎ সরম্বতী। 

কুণ্ডলী অস্কুশাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ ॥ 

উদ্ধকোণে স্থিতা কাঁমা ব্রহ্মশক্তিরিতীরিত। | 

বামকোণে স্থিতা জ্যেষটা বিষুশক্তিরিতীরিতা ॥ 

দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দু রৌদ্রী সংহারকারিণী। 

ত্রিকোণমেতৎ কখিতং” ইত্যাদি | 
কামধেনুতন্ব । 

ইহা দেখিয়। অনেকে বাঙ্গালা ভাষাকে নিতান্ত 

প্রাচীন বলিয়। মনে করিতে পারেন । কারণ, যাবতীয় 

তন্ত্রশাস্থই শিবপ্রে।ক্ত ও নিতান্ত প্রাটীন বলিয়া সর্ধন্র 

গ্রচলিত। কিন্ত বস্ততঃ তন্ত্শান্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ, 
--এত আধুনিক যে, কোন কোন তন্ত্রে ইউরোপীক়্ লোক ও 
লগ্ডন নগরের নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় :-_ 

“পূর্বায়ায়ে নব শতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ভিতাঃ। 

ফিরঙগভায়া তন্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ ভুবি ॥ 
অধিপা মগুলানাঞ্চ সংগ্রামেষপরাজিতাঃ | 

ইন্গ রেজা নব ষট পঞ্চ লণ্ জাশ্চাপি তাঁবিনঃ॥৮ 
মেরুতন্ত্। 

্বপ্রণীত গ্রন্থ শিবপ্রোক্ত বলিয়া প্রচার করিলে, তাহা 
জনসমাজে মাননীয় ও আদরণীয় হইবে বলিয়াই বোঁধ হয়, 
তন্ত্রকারগণ এরূপ নির্দেশ করিয়! গিয়াছেন। 

*্ বাঙ্গালা ভাষ! ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, 
৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা। 



২৮ অয়দেবচরিউ | 

প্িতদিগের মতে বঙ্গভাষার তিন অবস্থা । তন্মধ্যে 

উংপত্তি-কাল হইতে, ১৪০৭ শক (খীঃ ১৪৮৫ অব্দ) 

পর্ণ্যন্ত ইহার প্রথমাবস্থা %* | জয়দেব বাঙ্গাল ভাঁষাঁর 

এই প্রথমাবস্থায় বর্তমান ছিলেন। পুর্ব্বে উক্ত হই- 
য়াছে; জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চৈতন্যদেবের পূর্বর- 
নাময়িক। সুতরাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ঘ, কি 

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্ত, তাহার উৎপত্তিকাল 
বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। যাহা হউক, 

অনেকেই কেবল অনুমাঁনের বশবর্তী হইয়া! প্রস্তাবিত 
বিষয়ের সময় নির্দেশ করিয়াছেন । ই হাদের নিদিষ্ট 

কোন সময়ই আশানুরূপ প্রমাণসঙ্গত নহে। এ 

বিষয়ে মার্বশ জনের বাগ্জাল বিস্তার করা, 

নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতাপ্রদর্শন মাত্র । যাহা হউক; 

এ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের পর্ধ্যালোচনা করিলে,অতি- 

প্রাচীন ও অতিগপ্রমিদ্ধ সনাতন গোম্বামীর মতানু- 

সারে,জয়দেবকে, মহারাজ লক্ষ্পণসেনের সমসাময়িক 

বলিয়া, নির্দেশ করাই অধিকতর নঙ্ষত বোঁধ হয়। 

* বাঙ্গালা তাঁষা ও বাঙ্গাল সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, 

২৬ পৃষ্ঠা । 



জয়দেবচরিত । ২৯ 

জয়দেবের বাল্যাবস্থার বিবরণ নিতান্ত অপরি- 

জ্বের়। কেহ কেহ * লিখিয়াছেন, জয়দেব (গীতি- 

গোঁবিন্দকাঁর) পঠদ্দশাঁয় এক এক পক্ষান্তে স্বীয় 

গুরুর নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন বলিয়া “পক্ষধর 

মিশ্র” নাঁমে অভিহিত হয়েন। কিন্তু “পক্ষধর মিশ্র” 

গীতগোবিন্দকীর জয়দেবের উপাধি নহে। উহা 

প্রন্নরাঘবকার জয়দেবেরই উপাধি । গীতগোবিন্দ- 

কার এবং প্রাপন্নরাঘবকার, উভয়েই বিভিন্ন ব্যক্তি 

ছিলেন। “সাখ্খ্যপ্রবচন-ভাষ্যের* ভূমিকায় শ্রীঘুক্ত 

ফিট্জ এড্ওবার্ড হল্ সাহেবও এ বিষয় স্বীকার 

করিয়াছেন ণ"। প্রসন্নরাঘবকর্তা জয়দেব, স্বীয় নাট- 

কের প্রস্তাবনা আপনাকে “তার্কিক” বলিয়া 

উল্লেখ করিয়াছেনঞ্চ | “চিন্তামণির আলোক” (শব্দ- 

খণ্ড) নামক ন্তায়-গ্রন্থের টীকা, “পক্ষধর মিশ্র”রুত 

* «কাব্যকলাপ-সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাদ । 

1 উক্ত ভূমিকার ৬৩ পৃষ্ঠা । 

£ নন্বয়ং প্রমাণ-প্রবীণোহপি শ্রয়তে । তদিহ চন্দ্রিকা- 

চণ্ডাতপয়োরিব কবিতাতার্কিকত্বয়োরেকাধিকরণতা মালে।ক্য 

বিশ্মিতোহন্সি |” প্রসন্নরাঘবের প্রস্তাবনা । 



৩০ জয়দেবচরিত । 

বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে *। নুতরাঁৎ “পক্ষধর মিশ্র” 

গুসন্নরাঘবকর্তী জয়দেবের উপাধি বলিয় নির্দেশ 

করাই সঙ্গত! গীতগোবিন্দকর্তা জয়দেবের ন্যাঁয়- 

গ্রন্থপ্রাণয়নের প্রমাণ, কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া 

যায় না! 'নৈয়ার়িকের কঠোর লেখনী হইতে গীত- 

গোবিন্দের ন্যায় সুললিত কাব্য বিনিগ্গত হওয়া 

সম্ভাবিত নহে । 

জয়দেব সংসারাশ্রমে বিরাগী হইয়! পরিব্রাজক- 

ধর্ম অবলম্বন করেন। কতিপয় ব্যক্তি তাহার 

শিষ্যত্বও গ্রহণ করে। জয়দেব গৃহপরিত্যাগ- 

পুর্বক শিষ্যগ্ণণ-সমভিব্যাহারে নান! স্থান পর্যটন 

করিয়! ধর্ম ঘোষণা করিতে লাঁগিলেন। চৈতন্য- 

দেব জাঁতিভেদের উচ্ছেদ করিয়া যেরূপ সম্প্রদায় 

প্রবন্তিত করেন, জয়দেবও নেইরূপ সম্প্রদায় প্রতি- 

চিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্ত জয়দেব 

সম্প্রদায়প্রবর্তয়িতা অপেক্ষা কবিনামেই অধিকতর 

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

* “যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ছাত্রঃ পক্ষধরমিশ্রশ্চিস্তীমণেরালোক- 

 কারঃ1” শব্কক্সদ্রম, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৯১ পৃষ্ঠা। 



জয়দেবচরিত। ৩৯ 

জয়দেবের বিবাহ-বিবরণ নিতান্ত অদ্ভুত। এক 

জন ব্রান্ষণ অনপত্যতাপ্রযুক্ত বহুকাল জগ- 

শ্নাথদেবের আরাধনা করিয়া একটি কন্যা লাভ 

করেন । ব্রান্ধণ, তনয়ার নাম পদ্মাবতী রাখিয়া, 

তাহার যথাবিধি লাঁলনপাঁলন করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর বিবাহযোগ্যকালে দুহিতাঁকে জগন্নাথদেবের 

নামে উৎসর্গ করিতে রুতসঙ্কল্ল হইয়! পুরুষোত্তম 

ক্ষেত্রে গমন করিতেছিলেন ; পথিমধ্যে জগন্নাথকর্তৃক 

প্রত্যাদিইউ হইলেন যে, “জয়দেব নামে আমার এক- 

জন সেবক, সম্প্রতি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া! রৃক্ষতল 

আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাঁকেই তুমি ন্বছুহিতা 

সম্প্রদান কর।” ব্রাহ্মণ এই আদেশানুসারে কন্যা 

লইয়া জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইর্লেন। যতি- 

বেশধারী জয়দেব গাহস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন ; সুতরাং দারপরিপগ্রহ করিতে নিতান্ত 

অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । কিন্তু ব্রাহ্মণ 

তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া কুমারীকে তাহার 

(জয়দেবের) নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়- 

দেব কিন্বর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া, কামিনীকে তদীয় অভি- 
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গ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে, পদ্মাবতী উত্তর করিলেন :_ 

"যখন আমি পিতৃ-গৃহে ছিলাম, তখন কেবল তীঁহা- 

রই আজ্ঞান্ুবন্তিনী হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছি। 

কিন্ত এক্ষণে তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ 

করিরাছেন। অতএব আপনার সেবা! ও তুষ্টিসাধন 

ব্যতীত আমার কোঁন কর্তব্যাস্তর নাই। আপনি 

পরিত্যাগ করিলেও আমি আপনার চরণ-সেবিকা 

হইয়া থকিব ক্কঈ |» জয়দেব উপায়ান্তর না দেখিয়! 

পন্মাবতীর পাণিগ্রহণপুর্বক গৃহে প্রত্যারত্ব হইলেন । 

কথিত আছে, এই সময়ে তিনি আরাধ্য নারায়ণ- 

বিগ্রহ খগৃহে প্রতিষ্টিত করেন। 

জয়দেব, এইরূপে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্বক 

“গীতগোবিন্দের, রচনা করেন। পণ্ডিত হরিদাস 

হীরা্টাদ, স্বগুচারিত গীতগোবিন্দের ভুমিকায় 

* “পিতা সমর্পিল আর জগন্নীথ-আজ্ঞা । 

তুমি মোর স্বামী মৌর এই ত প্রতিজ্ঞা ॥ 
তুমি যদি কর ত্যাগ আঁমি নাঁ ছাঁড়িব। 
কায়মনোবাঁকে) তব চরণ সেবিব ॥৮ 

ভক্তমাল, দ্াদশমাল। ৷ 
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লিখিয়াছেন; জয়দেব, “শীতগোবিন্দ* ব্যতীত, 

“ন্দ্রীলোক* অলঙ্কার, “প্রসন্নরাঘব* নাটক এবং 

একখানি জামান্য ন্যায়গ্রন্থের গীকার প্রণয়ন 

করিয়াছেন। এই নির্দেশ সঙ্গত বলিয়। বোধ হয় 

না। *চন্দ্রীলোক* অলঙ্কার ও “প্রসন্নরাঘব* নাটক 

অন্য এক জয়দেবের প্রণীত । চন্দ্রালোক অলঙ্কারে, 

এই জয়দেব আপনাকে পীষ্ষবর্ধ বলিয়া পরিচিত 

করিয়াছেন* | বোঁধ হয়, উহা তাহার উপাধি ছিল। 

এই জয়দেবই যে, নৈয়াঁয়িক ছিলেন, তাহা উপস্থিত 

গ্রন্থের স্থ্লান্তরে প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । বিশেষতঃ 

প্রসন্নরাঘবকাঁর জয়দেব, স্বগ্রণীত নাটকের প্রস্তা- 

* “পীযৃষবর্ষপ্রভবং চন্দ্রালৌকমনোহরুং। 

স্থধানিধানমাসাদ্য শয়দ্ধং বিবুধা মুদম্ ॥ 

জয়স্তি যাঁজক শ্রীমন্মহা'দেবাঁঙ্গজন্মনঃ | 

সুক্তং পীযৃষবর্ষন্ত জয়দেবকবেগিরঃ ॥ 

চন্ত্রীলোকের সমাপ্তিভাগ । 

ইতি শ্ররীপীযুষবর্ষপপ্ডিত শ্রীজয়দেববিরচিতে .চক্্রালোকা- 

লঙ্কারে অভিধাস্বরূপাঁভিধানে! নাম দশমো মনৃখঃ ॥ 

চন্দ্রীলোকের সমাপ্তিবাক্য। 

[015 1316001218] 1110) ০0০69 0৫997851576 2185, ০ ৮, 

ঘ0া. হা, [৮6110 171-78, 
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বনায়, বিদর্ভ-নগরশ্বাণী ও মহাঁদেব-তনয় বলিয়া 

আপনার পরিচয় দিয়াছেন *। চন্দ্রালোকের 

সমাপ্তিতেও এই জয়দেবের এপ পরিচয় পাওয়া 

যায়। স্ুতরাঁৎ এই জয়দেবের সহিত কেন্দুবিন্ব- 

প্রভব ভোজদেব-তনয় জয়দেবের অভেদ কক্পনা 

কর! যাইতে পারে না 1 “গীতগোবিন্দ* ও প্রানন্ন- 

'রাঘবের” রচনা দেখিলেই বোধ হয়, এই দুই 

গ্রন্থ এক জনের লেখনী-বিনির্গত নছে। কেবল 

নামের সাদ্শ্যান্সসারেই পপ্রসন্নরাঘব* গশীত* 

গোবিন্দকার জয়দেবের রচিত বলিয়া, বিদর্ভবাসী 

জয়দেবের কবিকীন্তি লোপ করা, কত দূর সঙ্গত, 

বলিতে পারি না। 

জয়দেব পত্ভীনহ কিছুকাল গৃহে থাকিয়া, স্বীয় 

আরাধ্য দেবমূর্তির উদ্দেশে কোন ধর্মকার্য্যের অন্ু- 

* “বিলাস যদ্ বাঁচামসমরস-নিব্যন্দ-মধুরঃ 

কুরঙ্গাক্ষী-বিস্বাধর-মধুর-ভাবৎ গময়তি । 
কবীন্ত্ঃ কৌত্ডিন্যঃ স তব জয়দেবঃ শ্রবণয়ো 

রযাসীদাতিথ্যং ন কিমিহ মহাদেব-তনয়ঃ ॥৮ 
প্রসন্নরাঘবের প্রস্তাবনা । 
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টান জন্য ধন সঞ্চয় করিতে, পুনক্মার পরিভ্রমণে 

মনোনিবেশ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে কতিপয় মুদ্রা 

সংগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্ত ভাগ্যদোষে তাহার 

বান ফলবতী হয় নাই। তিনি কেরল রন্দাবন 

ও জয়পুরে গমন করিয়াছিলেন *। পরিশেষে 

দন্ত্যুগণ, তাহাকে পথিমধ্যে আক্রমণপুর্বক নিতান্ত 

ছুরবস্থান্িত করিয়া, তদীয় সঞ্চিত অর্থ লইয়া 

প্রস্থান করে। কথিত আছে, দস্যগণ জয়দেবের 

হস্তপদ ছেদন করিয়াছিল। অবশেষে এক জন 

রাজা, জয়দেবকে পথিমধ্যে তদবস্থ দেখিতে পাইয়া, 

আপনার রাজধানীতে লইয়া আইসেন, এবং বিশিষ্ট 

গুঞ্জাষা পুর্বক তাহার সুস্থতা দম্পাদিত করেন । 

ইহার কতিপয় দ্দিবন পরে পুর্বোক্ত দস্যুগ্রণ, 

পরিব্রাজক যতিবেশে আঁপনাদিগকে গ্রচ্ছন্্ন করিয়া, 

দ প্বন্দাবন ধাম দেখি পুলক হইল]। 

কেসিঘাট-সন্গিধানে আনন্দে থাকিল!। 
সু রং রক ঈঃ গঃ 

কবিরাজ অগ্রক্কটে বহুকাল পরে। 

ঠাকুর লইয়া রাজা! গেল! জয়পুরে ॥* 

ভক্তমাল, দ্বাদশমাল1 | 
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উল্লিখিত রাজধানীতে উপস্থিত হয়। জয়দেব, 

তাহাদিগকে স্বধনাপহারক বলিয়া চিনিতে পারি- 

লেন। এই সময়ে তিনি অনায়াসেই প্রতিহিৎসা 

চরিতার্থ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহার প্রতি- 

হিংসার উদ্রেক হইল না, করুণাপুর্ণ অন্তঃকরথে 

কিছুমাত্র ক্রোধের আবির্ভাব হইল না; প্রত্যুত 

তিনি এ দম্যুদ্িখকে অর্থ দিয় বিদায় করিয়া 

দিলেন। রাজার ছুই জন অনুচর, তাহাদিগকে 

রাজ্যের পীম পর্য্যন্ত রাখিরা! আলিবার নিমিত্ত 

প্রেরিত হইল। নিপীড়িত ব্যক্তিকে আততায়ীর 

প্রতি এইরূপ ক্ষমা ও লৌজন্প্রদর্শন করিতে প্রায় 

দেখা যায় না। এই ঘটনাটি জয়দেবের ক্ষমাগুণের 

বিলক্ষণ পরিচায়ক । 

এই জনশ্রুতি প্রসঙ্গে, “ভক্তমালের* দ্বাদশ 

মালায় এবং “এব্িয়াটিক্ রিনার্চেম্” নামক পুস্ত- 

কের ষোড়শ খণ্ডে, জয়দেবের দন্ুচ্ছিন্ন হস্তপদের 

পুনরুখান-বিষয়ে . একটি" অদ্ভূত বিবরণ লিখিত 

হইয়াছে। উহা এই স্থলে ষথাব্ৎ বিরত হইল। 

পুর্বোক্ত অনুচরদয়, দক্থ্ুদিগকে জয়দেবকর্তৃক 
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পরিচিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা 

উত্তর করিল :_-"আমর পুর্বে এক রাজসংসারে 

জয়দেবের অধীনে নিযুক্ত ছিলাম। রাজা কোন 

অপরাধে, জয়দেবের ম্বত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করিয়া, তৎ- 

সম্পাদনের ভার আমাদিগের প্রতি সমর্পণ করেন। 

আমরা করুণী-পরতন্ত্র হইয়া, তাহাকে একবারে 

প্রাণ-বিযুক্ত না করিয়া, কেবল হস্তপদ ছেদন 

করিয়াছিলাম। সেই ক্লুতজ্ঞতা-প্রবুক্ত ব্রাহ্মণ আমা- 

দিগের প্রতি এইরূপ দয়! প্রদর্শন করিয়াছেন ।” 

দনুযুগণ, এই কথা বলিবামাত্র, অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী 

দ্বিধা বিদীর্ণ। হইয়া, তাহাদিগকে কুক্ষিগত করি- 

লেন। অনুচরদ্বয়,। এই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত 

বিস্মিত হইয়া, রাজসমীপে আগমনপুর্বক সমুদয় 

বৃস্তাস্ত আন্ুপুর্বিক বিরত করিল । এই নময়ে ধাশ্মিক- 

বর জয়দেবেরও হস্তপদ পুনরুখিত হইয়া পুর্ববা- 

বস্থা প্রাপ্ত হইল। রাজা, ইহাতে নিতান্ত চমতক্কৃত 

হইয়! কারণ-জিজ্ঞান্থ হইলে, জয়দেব তাহার নিকট 

দন্দ্যুঘটত সমস্ত বৃত্তান্ডের বর্ণন করিলেন। বোধ 

হয়, জয়দেবের দয়াদাস্ম্থয প্রযুক্ত এই অদ্ভুত উপ- 
৪ ? 



৩৮ জয়দেবচরিত | 

হ্যাসটি বিরচিত হইয়! থাকিবে । ফলতঃ জয়দেব 

যেরূপ পবিভ্রহয় ও দয়াবান্ ছিলেন, তাহাতে 

এরূপ উপন্ান প্রচলিত হওয়া, আশ্চর্যের বিষয় 

নহে। 

জয়দেব, আবাঁসবাচী হইতে পত্বীকে আনয়ন 

করিয়া, তাহার সহিত পূর্বোক্ত রাজধানীতেই 

অবস্থান করিতে লাশ্সিলেন। কিন্তু নিয়তি-নির্দিষ্ট 

দশী-বিপর্ধ্যয় উল্লঙ্ঘম করা কাহারও সাধ্যায়ন্ব 
নহে। এই সময়ে তাহার ভার্ষ্য। পদ্মাবতী, অকফ- 

মা আত্মঘাতিনী হইলেন। এই আত্ম-হত্যার 

কারণ পরিজ্ঞাত নহে । “ভক্তমাল* গ্রন্থে লিখিত 

আছে, জয়দেবের মিথ্যা স্ৃত্যু-সমাচার প্রাপ্ত হইয়া 

পতিপ্রাণ। পদ্মাবতী দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

পরিশেষে জয়দেব তাহাঁকে পকষষ্জনাম” শ্রবণ 

করাইয়া পুনজ্জীবিতা করেন ষ্ঈ। যাহা হউক, 

জয়দেব এই দুর্কিপাক হেতু জন্মভূমি কেন্ছুলি 

গ্রামে প্রত্যার্ত্ত হইলেন। ইহার পর তদীয় জীবনের 

*  পরমখ্যা করি গৌসাইর মৃত্যু সমাচার । 
. বাণী কহে পদ্মা আগে করি লোক ছার ॥ 
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মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই। জয়- 

দেব, স্বীয় জন্মভূমিতেই ধন্মান্থমোদিত কার্ধযানুষ্ঠান : 

করিয়া স্বীয় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত 

করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ সময়ে দেহ পরিত্যাগ 

করেন, তাহার নির্ণয় করা স্ুকঠিন। কেন্ছুলির 

অমাজস্থলে *, জয়দেবের ম্বৃতদেহ সমাহিত হয় । 

এই স্থলে তাহার সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বিরাজমান 

শুনি মাত্র পরাণ বিয়োগ হইল তার। 

রাণী অপরাধী হয়ে করে হাহাকার ॥ 
রর নি ঁ 

ভয়ে কম্পমান নৃপে দিল! সমাচার । 

রাজ বহু রাণীরে করিল! তিরস্কার ॥ 

গৌসাইর চরণে পড়িয়া রাজ! কহো।, 

গোঁসাই কহেন রাঁজা চিন্তা কিবা তাঁহে ॥ 
মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র--কষ্জচনামাক্ষর | 

কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণ সঞ্চার ॥ 
এতেক কহি সাধু গেল তাহার নিকটে । 
কৃষ্ণ কহে। বলিতেই চমকিয়া উঠে ॥৮ 

| ভক্তমাল, দ্বাদশমালা । 

* সমাঁজস্থলে পরম ভাগবত বৈষ্ণবদিগের মৃতদেহ 

সমাহিত ও এক একটি সমাধি-মন্দির নির্মিত হইয়া থাকে । 
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আছে। এই মন্দির মনোহর নিকুগ্ত সুশোভিত 

রহিয়াছে। 

এরূপ কিংবদন্তী আছে, জয়দেব, গ্রতিদিবস 

ভাগীরখীতে স্নান করিয়! গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। 

ভাগীরখী তখন তদীয় বাস-গ্রাম কেন্দুলি হইতে 
অষ্টাদশ ক্রোশ দুরবর্তিনী ছিলেন। ইহাতে জয়- 

দেবের পর্যযটন-ক্রেশ দর্শনে, দেবী প্রসন্ন! হইয়া 

কহিলেন, “বৎস! প্রতিদিবন তোমার এতাদশ 

ক্রেশ শ্বীকারের প্রয়োজন নাই। আমিই তোমাঁর 

আবাব-গ্রামের সমীপবর্তিনী হইতেছি।* জয়দেব, 

এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তদনুসাঁরেই 

ভাগীরধী এক্ষণে কেন্ছুলি-প্রান্ত বিধৌত করিয়া! 

প্রবাহিত হইতেছেন। ** 

বৈষ্ণবগণ তথায় সমবেত হইয়া হরিসঙ্কীর্ভন প্রভৃতি করিয়া 
থাকেন। “সমাজ”? বৈষ্ণবদিগের পরম পবিভ্রস্থান | 

* শ্রীযুক্ত হোঁরেস্ হেমেন্ উইল্সন্ সাহেবের সংগৃহীত 
প্রমাণাগুসাঁরে ইহা! লিখিত হইল। বস্ততঃ কেন্দুলি গ্রাম, 
অজয়নদের উত্তর-তীরবর্তী। এই নদ যেভাগীরতীর করদ, 
তাহা এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে। 
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জয়দেব নিতান্ত করুণ-হুদয় ও পরম ধার্মিক 

ছিলেন। ভক্তি-পূর্ণ মহত্ব ও অন্ুপম-প্রীতি-ব্যঞ্জক 

উদ্ারভাঁব, উভয়ই তাহার অন্তঃকরণে নিরন্তর 

প্রতিভাদিত হইত। তিনি অনেক সময় কেবল 

উপাননা ও ধর্মঘোষণাতেই অতিবাহিত করিয়! 

গিয়াছেন | বৈষ্কব-সন্প্রদায়ের মধ্যে তাহার ম্যর 

পরম ভাগবত নিতান্ত বিরল ছিল। কিন্ত অত্যন্ত 

দুঃখের বিষয়, এতাদ্বশ মহান্ভাব বক্তির জীবন- 

বৃত্তান্ত ধারাবাহিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । যদি 

জয়দেব-চরিত কতিপয় কিত্বদন্তীমূলক না হইয়া, 

পুস্তকাদিতে প্ররুষ্ট পদ্ধতিক্রমে নিবদ্ধ থাকিত; 

তাহা হইলে উহা সহ্ৃদরয়ণের উপকার দাধন 

করিত, সন্দেহ নাই। 

জয়দেব অতি নতৎকবি ছিলেন। বঙ্গদেশে 

তাহার ন্যায় সম্ভাব-সম্পন্ন কবি অদ্যাপি গ্রাছুভূতি 

হয়েন নাই । যদিও জয়দেব, কালিদাস, ভবভূতি, 

ভারবি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠ অপেক্ষ। উতকুষ্ট নহেন, 

তথাপি তাহাকে ভামান্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে 

পারে নাঁ। “ললিত-পদ-বিন্যান* ও “্শ্রবণ-মনো- 
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হর অনুপ্রাসচ্ছটা*-প্রযুক্ত জয়দেবের রচনা নিতাস্ত 

চমতকারিণী ও হুদয়-গ্রাহিণী। ভবভূতি, ভারবি 
প্রভৃতি কবিপ্রধানগণও রচনাবিষয়ে এতাদ্বশ চিত্- 

বিমোহিনী শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। 

কিন্ত জয়দেব, রচনাবিষয়ে যেরূপ অনাধারণ নৈপুণ্য 

দেখাইয়া গিয়াছেন, যদি উদ্ভাবনী শক্তি তদনু- 

যায়িনী হইত; তাহা হইলে তিনি কবিত্ববিষয়ে 

প্রথম শ্রেণীর আসন পরিগ্রহ করিতে পারিতেন। 

যাহা হউক; এইরূপ অভাব থাকিলেও জয়দেবকে, 

মুরারিমিশ্র, ভউটানারায়ণ, দণ্ডী প্রভৃতি অপেক্ষা, 

প্রধান কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ 

নাই। 

জয়দেব-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ “গীতগোবিন্দ* গ্রন্থ, 

ঘাদশ অর্গে বিভক্ত । ইহাতে রাধিকার বিরহ, মান, 

মানভঙ্গার্থ রুষ্ণের অনুনয় ও উভয়ের মিলন প্রভৃতি 

রাধারুষ্খ-ঘটিত বিষয় বর্ণিত আছে। জয়দেব 

পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাৎ প্রগাঁট-ভক্তি-যোশ- 

সহকারে রাঁধারুষ্ণের লীল! বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। 

জয়দেব এই কাব্যে, শ্বীয় রসশালিনী রচনাশক্তির 
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একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমশ্রদ্ধাম্পদ 

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত উশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর মহাশয়, 

স্বগ্রণীত “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র- 

বিষয়ক প্রস্তাবের» ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :-- 

“এই মহাকাব্যের গ্রীতগোবিন্েের) রচন। যেরূপ 

মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ 

রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বস্ততঃ 

এরূপ ললিত-পদ-বিন্যান, শ্রবণমনোহর অন্ুপ্রাঁস- 

চ্ছট| ও প্রসাদ গুণ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।” 

ফলতঃ রচনাবিষয়ে জয়দেবের গীতগোবিন্দ 

এক অপূর্ব পদার্থ। গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত 

সঙ্গীতময় | কেবল গ্রন্থের সুচনা এবং সমাপিকাঁতে 

কয়েকটি কবিতা ও প্রত্যেক সঙ্গীর্তের প্রীরস্তে 

অবতারণা-নুচক, এবং সমাঁপিকাতে সমাণ্ডি-সুচক 

এক একটি শ্লোক রচিত হইয়াছে । গীতগুলিতে 

মর্ছনা, তাঁন, লয় প্রভৃতির বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। 

কলাবতগণ ভাষাললীতের ন্যায় গীতগোবিন্দের 

গান করিয়। থাকেন। | 

গীতগোবিদ্দের গীতাবলির রচনা যেরূপ হ্াদয়- 
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গ্রাহিণী, বর্ণনাঁও সেইরূপ সন্ভাব-শালিনী। ইঙ্গ লর্ভীয় 

মহাকবি মিল্টন চিরবসন্ভ-বিরাজিত টাম্কনি 

প্রাদ্েশ পরিভ্রমণ করিয়া! “ইডেন* উদ্যাঁনের চিত্ব- 

হারিণী শৌভার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কবি- 

শ্রেন্ঠ ভবভূতি মধ্যভারতের বিদ্ব্যাচল, পম্পা- 

সরোবর প্রভৃতি অবলোকন করিয়া, তত্সমুদয়ের 

বর্ণনা সহ্ৃদয়-জন-মনোহারিণী হ্বভাবোক্তি দ্বারা 

অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বঙ্গের কবি-কুল-তিলক 

জয়দেবও বঙ্গভূমির একটি নুরম্য স্থান-_বীরভূমিতে 

অবস্থিতি করিতেন। এই স্থানও বৃক্ষলতানুশো- 

ভিত মধুশ্রীতে নিতান্ত রমণীয়। জয়দেব, সেই 

সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া, কৃষ্ণ-গ্রণয়িনী রাধি- 

কার নিকুগ্জবন, অনন্ত বাসম্ত আমোদে পরিপূর্ণ 

করিয়াছেন। ফলত কেবল কল্পনার আশ্রয় না 

লইয়া স্বচক্ষে নিসর্গ-পট দর্শন করিলে, বর্ণনা কিরূপ 

রসশালিনী হয়, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি তাহার প্রধাঁন 

ৃষ্টান্তস্থল। যে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ হীনাবস্থাপন্ন 

ছিল, সে সময়েও ইহার একটি অগ্রসিদ্ধ পল্লী 

--কেন্দুবিন্ব হইতে সঙ্গীত-প্রজ্রবণ বিনির্ধত হইয়া 
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শুতিবিনোদনন্বরে সমুদয় ভারতড়ূমি বিমোহিত 

করিয়াছে । এক্ষণে সেই প্রবণ দিগস্ত-প্রানারী ও 

শতধ। বিস্তীর্ণ হইয়া, যাবতীয় সহ্ৃদর়গণের শ্রবণে 

অম্বতধারা বর্ষণ করিতেছে । এই নিমিত্বই গীত- 

গ্রোবিন্দের এত গৌরব-_-এই নিমিতই শীত- 

গোবিন্দকার জয়দেবের নাঁম বিশাল জলধি-দেহ 

লঙ্ঘন করিয়। ইউরোপে ও আমেরিকায়: পরম বমা- 

দরে পরিগৃহীত হইয়াছে । 

গীতগোবিন্দে অই্-পদ-বিশিষ্ট চতুর্তিৎশতিটি 

গীত আছে। এজন্য এই মহাকাব্য “অষ্টপদী* নামে 

অভিহিত হইয়া থাকে । “সচরাচর গানে যে 

প্রকার আস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ প্রভৃতি চারিটি 

নির্দিষ্ট পদ খাকে, অর্থাৎ গাঁনমাত্রেই “যেমন চতু- 

স্গদী হইয়া থাকে; জয়দেবের গানবিশেষ অষ্টপদী 

হওয়া প্রযুক্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ 

জয়দেব-প্রণীত কোন কোন গানে দুইটি অন্তরা, 

দুইটি সঞ্চারী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে” 

যাহা হউক, এই ব্যতিক্রমে কোন হানি লক্ষিত 
হয় নাঁ। অধিকত্ব, গীতগোবিন্দের “বদসি যদি 
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কিঞ্চিদপি দম্তরুচি-কৌমুদী হরতি দর তিমিরমতি- 

ঘোরৎ” প্রভৃতি কতিপয় সঙ্গীত অষ্ট প্রকার তালে 

গীত হইত বলিয়া গীতগোবিন্দকে “অষ্টতালী*ও বলা 

গিয়া থাকে । গীতগোঁবিন্দের প্রায় সমুদয় স্থানই 

নায়ক-নায়িকা-সুলভ আদিরসঘটত বর্ণনায় পরি- 

পুর্ণ | নুতরাঁৎ এ স্থলে উহার কোনও অংশ উদ্ধত 

হইল না। 

কথিত আছে, গীতগোবিন্দ মহারাজ বিক্রমের 

সভায় গীত হইত । পশ্ডি৩ হরিদাস হীরাটাদ এই 

বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণীয় 
পণ্ডিতবর হোরেম্ হেমেন্ উইল্সন্ সাঁহেব ইহাতে 

শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন নাই । তাহার মতে গীত- 

গোবিন্দ, বিক্রমাদদিত্যের সময় অপেক্ষা আধুনিক 

গ্রন্থ । ভারতের ইতিহাঁসে, অনেকগুলি বিক্রমা- 

দিত্যের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ইনি কোন্ 

বিক্রমাদিত্য, তাহার কোন নির্দেশ নাই। ডাক্তর 

উইল্সন্ সাহেবের লিখন-ভঙ্গীতে এই বিক্রমকে 

অুগ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীরাজ শক-পমর্দক বিক্রমাদিত্য 

বলিয়া বোধ হয়। এই বিক্রমাদিত্যের সভায় 
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গীতগোবিন্দের গ্রান হওয়। সম্ভবপর নয়। যে 

হেতু, গীতগোবিন্দ, উহার বহু শত বংসর পরে 

প্রণীত হইয়াঁছে। কিন্ত বীরভূমের অন্তর্গত মঙ্গল- 

কোট পরগণাঁয় উজ্জয়িনী নামে এক স্থান আছে। 

উহা সচরাচর উজানি নামে কখিত হইয়৷ থাকে। 

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীতে উজানি নগরে বিক্রম- 

কেশরী নামক রাজার উল্লেখ আছেক্ঈ। বিক্রম* 

কেশরীর অধিকারে প্রনিদ্ধ ধনপতি সওদাগর বাস 

করিতেন। রাজা বিক্রমের সভায় গীতগোঁবিন্দের 

£& উজানি নগর, অতি মনোহর, 
বিক্রম কেশরী রাজ । 

করি শিবপূজা, উজানির রাজা, 
কৃপা কৈল দশভূজা। ॥ 

গং ্ রং সং 

উজানির কথ।, গড় চাঁরি ভিতা, 

চারি দিকে বেড় বাঁশ। 

রাজার সামন্ত, নাহি পায় অন্ত, 

যদি ফিরে চারি মীস॥ 
ক এ ূ ্ুঁ 

বিক্রম কেশর, তাঁহার নগর, 

আছে কত স্দাগর। 
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গান হইত। অদ্যাপি উজানিতে রাজ! বিক্রমের 

আবাস-বাঁচীর চিহ্ন দেখা যাঁয়। বোধ হয়, 

কেহ কেহ এই বিক্রমের সহিত প্রসিদ্ধ শকগাম- 

্দক বিক্রমাদিত্যের অভেদ কল্পনা করিয়া, তাহার 

সভায় শীতগোবিন্দের গ্রান হওয়া, অসম্ভাবিত 

বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উপস্থিত স্থলে মাল- 

বের অন্তর্গত উজ্জয়িনীরাঁজ বিক্রমাদিত্যের পরিবর্তে, 

বীরভূমের অন্তর্গত উজানিরাজ বিক্রমের সভায় 

গীতগোবিন্দ গীত হইত বলিয়া, বুঝিতে হইবে। 

ইহাও নির্দিষ্ট আছে যে, কলিঙ্গদেশে শ্রীরুষ্খে 

জন্মতিথিতে কর্ণাটদেশীয় গায়কগণ কর্তৃক ণগীত- 

গোবিন্দ” শীত হইত। বল্লভাচার্যের শিষ্যগণও 

কার্তিক মাসের একাদশ দিবসে “গীতগোবিন্দের» 

গান করিতেন। অধিকত্ত “রাজ-তরঙ্গিণী* নামক 

কাশ্মীর রাজ্যের সুপ্রপিদ্ধ ইতিহাসে জৈনরাজ 

শ্রীহর্ষের ক্রম-সরোবর ভ্রমণঘময়ে “শীতগোবিন্দ" 

তাহার আদেশে, ধনপতি বৈসে, 
যারে সুধী নৃপবর ॥ 

কবিকক্কণচণ্ডী। 
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গীত হইবার বিষয় লিখিত আছে %*। তাহাতে 

বোঁধ হয়, প্রাচীন কালে কাশ্মীর রাজ্যেও গীত- 

গোবিন্দের গান হইত। 

এরূপ কিত্বদস্তী আছে, গীতগোঁবিন্দের “দেহি 

পদপল্লবমুদারম্» বাক্যটি ভক্তবৎসল শ্রী স্বয়ং 

আসিয়া লিখিয়া খিয়াঁছেন। গীতগোঁবিন্দের 

দশম সর্গে শ্রীকৃষ্ণ, মানিনী প্রণয়িনী রাধিকার 

অনুনয় করিতেছেন :_“মম শিরসিমণ্ডনৎ দেহি 

পদপলবমুদ্রারম্*, অর্থাৎ “তোমার উদার পদপল্লব 

আমার মস্তকে তুষণস্বরূপ অর্পণ কর।* জয়দেব 

“মম শিরলিমণ্ডনৎ্” পর্য্যস্ত লিখিয়া, প্রভুর মস্তকে 

পদ্ার্পণের কথা লিখিবাঁর ভয়ে, “দেহি পদ্পল্পব* 

মুদারম্* অংশটি সাহস করিয়া! লিখিতে পারিতেছে? 
না| অনন্তর নে দ্রিবর লেখায় ক্ষান্ত হইয়া, ক্নাঁনাঁথ 

ডাগীরথীতে গমন করিলেন । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিরতি. 

* “গীতগোবিন্দগীতাঁনি মত্তঃ হ্রুতবতঃ প্রভোঃ। 

গোবিন্দ-ভক্তি-সংসিক্তো! রস: কোহপুযদতৃত্তদা ॥” 

জরীধরপর্ডতিত-ক্কত তৃতীয় রাঙতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে, 
| | ৪৮৬ শ্লোক । 

৫ 
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শয় রদিক; সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলেও 

ভক্তের অপরাধ গ্রহণ করেন না। স্ুুতরাৎ তিনি 

জয়দেবের ম্নান-গমন-স্থযোগে, আ্লাত-গ্রত্যাগত 

জরদেব-রূপ ধারণ পুর্ধবক তদীয় ভবনে উপনীত 

হইলেন। জয়দেব-পত্থী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন 

ব্যগুন প্রস্তত করিয়া দিলে, জয়দেব-রূপী শরীক, 

বথাঁবিধি ভোজন করিয়া, জয়দেবের পুস্তক উন্ঘাটন 

পুর্বক “দেহি পদপল্লবমুদ্বারম্” অংশটি লিখিয়! 

রাখিলেন। ইত্যবসরে প্ররুত জয়দেবও ক্রাঁন 

করিয়। গৃহে প্রত্যা্গঘত হইলেন। জয়দেব জানি- 

তেন, পদ্মাবতী প্রাণান্তেও তাহার ভোজনের পুর্বে 

জল-গ্রহণ করেন না; এক্ষণে এই অসদ্বশ ব্যাপার 

দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসা 

করাতে, পম্মাবতী পুর্বাপর সমস্ত বত্তান্তের বর্ণন 

করিলেন। জয়দের পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন, 

“দেহি পদপলবমুদ্বারমূ* অৎশটি লিখিত রহিয়াছে । 

তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভক্ত-বৎসল ভগ 

বান্ শ্বয়ৎ আনিয়া লিখিয়! গিয়াছেন। শয়ন-স্থলে 

গমন করিয়া দেখেন, প্রভু অন্তর্থিত হইয়াছেন। 
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অনম্ভর আপনাঁকে যার পর নাই ঘৌভাগ্যান্ষিত 

জ্ঞান করিয়া, পত্মাবতীর পাত্রাবশিষ্ট ভোজন পূর্বক 

আত্মাকে পরম পবিত্র বোধ করিলেন । 

গ্রখিত আছে, জয়দেবের গীতগ্োবিন্দের রচন। 

সমাপ্ত হইলে, নীলাচল-রাঁজ*% বিদ্বেষপরবশ হইয়া, 

জয়দেবের কবি-কীর্তি লোপ করিবার নিমিত্ত, স্বয়ৎ 

একখানি গীতগোঁবিন্দের রচনা করেন। উভয় 

গ্রন্থের জেয়দেব-প্রণীত ও রাঁজ-প্রণীত) উৎকর্ধাপকর্ষ 

পরীক্ষার ভার প্রগাট-বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্ষণ- 

দিগের প্রতি সমর্পিত হয়। ব্রাহ্ষণগণ পরীক্ষার্থ 

উক্ত দুইখাঁনি গীতগোবিন্দ, জগন্নাখদেবের মন্দিরে 

স্থাপন পূর্বক এই বলিয়া, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ 

করেন যে, সে গ্রন্থখাঁনি উত্কুষ্ট হইবে, দেইখানি 

জগন্নাথদেব গ্রহণ করিয়া অন্যখানি দ্বরে নিক্ষেপ 

করুন। জগন্নাথদেব, জয়দেব-র্লৃত গীতগোবিন্দ 

বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া, রাজ-প্রণীত গীতগোবিন্দ 

দুরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন" । জগন্নাথের এইরূপ 

* নীলাঁচলের অন্তর নাম উতৎ্কল বা উড়িষ্য। 
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৫২ জয়দেবচরিত | 

ব্যবহারে নীলাঁচল-রাজ অভিমানী হইয়া! সাগর- 

সলিলে নিমণ্ধ হইতে যাঁইতেছিলেন ; ইহাঁতে 

জগন্নাথ অনুকুল হইয়! কহিলেন, “তুমি আত্মহত্যা 

করিও না, তোমার গ্রন্থ আমি গ্রহণ করিলাম । 

জগন্নাথের এই আদেশে রাজা আত্মহত্যায় নিবৃত্ত 

হইয়াছিলেন্ক | জয়দেবনশ্বদ্বীয় এইরূপ আরও 

কতিপয় উপন্াস, “ভক্তমাল” ও “ভক্তি-বিজয়, 

প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। 

গীতগোবিন্দ, স্যার উইলিয়ম্ জোন্দ কর্তৃক ইঙ্গ - 

রেজী, লানন্ কর্তৃক লাতিন, রুকার্ট কর্তৃক জর্মান 

** “কবিরাজ-কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইল। 

নৃপরুত গ্রন্থ প্রভূ চরণে ক্ষেপিল ॥ 

তাহাতে রাজার অভিমান চিত্তে হইয়া । 

ডুবিয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া ॥ 
রাজ! নিজ ভক্ত পুন: দয়া উপজিল। 

না মরো তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল ॥ 

জয়দেব-কৃত গ্রস্থ দ্বাদশ যে সর্গে। 

তব কৃত বার প্লোক থাকিবেক অগ্রে ॥৮ 
ৃ তক্তমীল, দ্বা্বশমাল। 



জয়দেবচরিত | ৫৩ 

ও এতদ্েশীয় অপরাপর অনুবাদক কর্তৃক হিন্দী 

ভাষায় অন্ুবাদিত হইয়াছে। 

কবি-শ্রেষ্ঠ জয়দেব, বিবিধ গুণে ভূষিত হইয়াও, 

ভবভূতি প্রভৃতির ন্যায় শ্বীয় কাব্যের খগৌরব- 

রক্ষায় নিতীস্ত ব্যগ্র ছিলেন। এজন্য তিনি ম্বপ্রণীত 

কাব্যের সমাপ্তিতে আত্মর্ধের পরিচয় দিতে 

কুষ্ঠিত হয়েন নাই *। যাহা হউক, জয়দেব-প্রাণীত 

কাব্যের ভাষার মাধুর্য ও বর্ণনার চাতুর্্য বিবেচনা 

করিলে, এইরূপ গর্দোক্তি নিতান্ড অসঙ্গত বলিয়। 
বোধ হয় না। 

* “সাধবী মাধ্বীক ! চিন্তা ন ভবতি পরিতঃ* 

শর্করে ! কর্করাসিঃ 

দ্রাক্ষে ! দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামৃত | মৃতমসি 
ক্ষীর ! নীরং রসন্তে । 

মাকন্দ ! ক্রন্দ কান্তাধর ! ধরণীতলং গচ্ছ 

যচ্ছস্তি যাবদ্ 

ভাঁবং শৃঙ্গার-সারশ্বত-ময়-জয়দেবন্ত 1 
বিঘগ্ বচাংসি ॥” 

ঞ্ ভৰত ইতি না পাঠঃ। 

1 শৃঙ্গার-সাবম্বতমিহ ইতি ব| পাঃ। 



৫৪ জয়দেবচবিত । 

গীতগোবিন্দ ব্যত্তীত “রতিমর্জরী*, নামে এক- 

খানি গ্রন্থও জরদেবের রচিত বলিয়া প্রলিদ্ধ 

আছে। কিন্ত উহ! এরূপ জুগুস্সিত ও অকিঞ্চিৎ- 

কর বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে, স্ুকবি জয়দেবের রসময়ী- 

লেখনী-বিনির্গত বলিয়া, কখনই প্রতীত হয় না। 

বোধ হয়, অপর কোন জয়দেব নিতান্ত ঘৃণিত 

বিষয় লইয়া যৎসামান্ত ভাবে এই অপদার্থ “রতি- 

মর্জরীগর রচনা করিয়। গিয়াছেন। 

বহু শতাব্দী অতীত হইল,জয়দেব লোকাম্তরিত 

হইয়াছেন, অগ্যাঁপি তাহার ল্মরণার্থ কেন্্ুলি গ্রামে 

প্রতিবংসর বৈষ্বদিগের একটি মেলা হইয়া 

থাকে ক্*। এই মেলায় পঞ্চাশ কি যাঁটি হাজার 

লোক উপাসনার্থ জয়দেবের মাধিমন্দিরে সমবেত 

হয়! বৈষ্বগণ এই সময়ে রাধারুষ্চের মিলন- 

বিষয়ক সঙ্গীত গান.করিয়া থাকেন । 

* এই মেলা মাঘ মাসের উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে আরস্ত 

হইয়ী থাকে। 



উপসংহার । 

ভারতবর্ষীয় ভাঁষায় ভারতবর্ষের প্রকুত পুরাৰৃপ্ত 
পাঁওয়! যেরূপ দুর্ঘট, ভারতবর্ধায়গণের জীবন-চরিত 

সংগ্রহ করাও দেইরপ কইউ-সাধ্য। আমাদের 

দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের একখানিও উৎকৃষ্ট 

জীবন-চরিত নাঁই বলিলে অত্ুযুক্তি দোষে দূষিত 

হইতে হয় না। দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত অন্মদেশে প্রকুষ্ট- 

পদ্ধতিক্রমে জীবন-চরিত-সংগ্রহ-প্রথা প্রচলিত 

ছিল না। সুতরাঁৎ ততসশ্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়, কিৎং৯ 

বদস্তী ও উপন্তাসমাত্রে পর্যযবলিত হইয়াছে । 

কবিতাদেবীর উপাসক হইলে, তদনুচারিণী কল্পনারও 

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পুর্বব-কালের গ্রন্থকর্তার। 

কবিত্বে নিতান্ত আকুই থাকাতে কেবল কল্পনা- 

সুলভ . অপ্রাকৃত বর্ণনাতেই আসক্ত ছিলেন; 

সতরাৎ ইতিহাসের অন্থমোদিত প্রকৃত বিষয় 
লিপিবদ্ধ করিবার অবসর প্রান্ত হয়েন মাই। ইতি” 



৫৬ উপসংহার । 

বৃত্তের উপকরণস্থানীয় যাহা কিছু ছিল, তাহাঁও 

উপযুপরি বিপ্লব বশতঃ বিধ্বস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে । এই জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস ও 

ভারতবর্ায়গ্রণের জীবন-বৃত্তান্তের নিতাস্ত অভাব 
দু হয়। 

জীবন-চরিত সংগ্রহ করিতে হইলে, পুস্থানু- 

পুঙ্ঘরূপে সমুদয় বিষয়ের অন্গসন্ধান করা উচিত । 

কিন্ত ভাগ্য-দৌষে অস্মদেশীয়ণ তাদ্বশ অনুবদ্ধিৎসু 

মহেন। যে কোন বিষয়ে তত্বান্ুনন্ধানের আব- 

শ্কতা হয়, তাহাঁতেই ইহারা বিমুখ হইয়া 

থাকেন *্*। নুতরাঁৎ উপযুক্ত লোকের জীবন-চরিত 

গ্রণীত হইবার সম্ভাবনা কি? আমর! অনায়ানে 

ভিন্ন দেশীয় মিপ্টনূ, বায়রন্, নেপোলিয়ন্ প্রভৃতির 

জীবন-বৃতাম্ত অবগত হইতে পারি, কিন্ত এক বার 

ঘিদেশীয়গণের বিষয় মনোমধ্যে উদ্দিত হইলেই, 

নিরাশার হিলোল-পরম্পরা আমাদিগকে নিরন্তর 

* সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে কেহ কেহ ভারতবর্ষের পুরা- 

বতনুন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।. কিন্ত তাহাদিগের সংখ্য। 
এত. অন্ন যে, গণনা-যোগ্য নহে। 



উপসংহার । ৫৭ 

আহত করিতে থাকে । কত শত মহানুভাব ব্যক্তি 

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে প্রীদুভূতি হইয়া, মহৎ মহৎ 

কার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার হয়তবা কর! 

যায় না। অর্ধভূক্ কাল তাহাদ্িগের দেহ পঞ্চভূতে 

মিশ্রিত করিয়াছে বটে, কিন্ত অনস্তকাঁল-স্থায়িনী 

কীর্তির কিছুই বিধ্বৎস করিতে পারে নাই ৷ এক্ষণে 

স্বদেশীয়গণ সেই আর্ধ্য মহাপুরুষদিগের চরিত্রানু- 

সন্ধানে পরাঞ্জুখ হইয়া কতিপয় অলৌকিক উপন্যাস 

অবলম্বন পূর্বক জন-নমাজে বাগাড়ম্বরের পরিচয় 

দিতেছেনঃ পক্ষান্তরে ভিন্ন দেশের ব্যক্তিগণ 

তীাহাদিগের মাহাক্ম্যে বিমোহিত হইয়া, বিশিষ্ট 

ধীরতা বহকারে প্রকৃত তত্বের নির্ধারণে যত্বশীল 

হইতেছেন। হায়! কে জানিত, ভারতের এইরূপ 

শোৌঁচনীয় দশাঁবিপর্য্যয় ঘটিবে? কে জানিত, 

আধ্যগণ, উৎপত্স্মান পাশ্চাত্য প্রদেশবারিদিগের 

স্বৃত-সম্ীবনী বিদ্া-প্রভাবে পুনজ্জীবিত হইবেন ? 

ধন্য পশ্চিমদেশীয়গণ ! শুভক্ষণে তোমরা সংস্কৃত- 

ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলে___ শুভক্ষণে ্বর্ণভূমি 

ভারতবর্ষ তোমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া 



৫৮ উপসংহার। 

ছিল। কিন্ত হায়! যে প্রাচীন জ্ঞান-সুর্য্য 

তোমাদ্িগের হৃদয়-কমল উদ্ভাসিত করিয়াছে; 

এক্সণে দেখ, সেই প্রাচ্য দেশের কিরূপ শোচনীয় 

দশা উপস্থিত। কি পরিতাপের বিষয় | বিদেশীয়- 

গ্রণ গব্ষণা-কৌশল প্রদর্শন পূর্বক আমাদিগের যে 

পুর্বপুরুষগণের মাহাত্য বদ্ধিত করিতেছেন, আমরা 

বাচালতা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত অব্যবস্থিতের স্যাঁয় 

_- নিতান্ত কুলাঞ্ষারের ন্যায় তাহাদিগ্কেই 

অধঃকৃত করিতেছি ! স্বদেশীয়গণ ! এক্ষণে জ্ঞান- 

চক্ষু উম্মীলন করিয়া শাস্ত্রের আলোচনা কর, এবং 
ক্ষণ-স্থায়ি-সুখ-প্রদ নাটক উপন্যাঁর প্রভৃতিতে উন্মত্ত 

না হইয়া স্বদেশের ও শ্বদেশীয়গণের গৌরববর্ধনে 
বদ্ধপরিকর হও । 

আমাদ্িথের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যাহার কৃত 

গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমর! অনির্ধচনীয় প্রীতি-সুখ 

অনুভব করিয়া থাকি, তাহার বিষয় একবারে 

কিছুই জানি না। যিনি অপুর্ব রস-ভাব প্রদর্শন 

করিয়া ভূমগ্ডলে অনস্তকীর্তি লাভ করিয়া গিয়া- 

ছেন, যিনি অলৌকিক কবিভ্ব-শক্তি প্রকাশ করিয়া 
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বাগ্দেবীর বরপুত্র বলিয়! গ্রথিত হইয়াছেন, 

ধাহার অস্বতময়ী লেখনী হইতে অত্যুতকুষ্ট কাব্য 

সমূহ বিনিরগ্গতি হইয়া লহ্ৃদয়গণের হদয়-কন্দর 

অনিব্বচনীয় আনন্দ-রসে প্লাবিত করিতেছে; 

দেই মহাকবি কালিদান কোন্ সময়ে কোন্ দেশে 

জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার জীবন-মধ্যে 

কিকি ঘটনা নঙ্ঘটিত হইয়াছিল, মনোমধ্যে 

আন্দোলন ্রিলেই ক্ষোভে অভিভূত হইতে হয়। 

কি আক্ষেপের বিষয় ! যে কালিদাঁসের কবিত্বকীর্তি 

রহুযোজন-বিস্তীর্ণ জলধি উল্লঙ্বন করিয়া, ইউ- 

রোঁপে প্রসারিত হইয়াছে, ফাহার নাম পুথিবীস্থ 

যাবতীয় সহ্ৃদয়বমাজে নিরস্তর ঘোষিত হইতেছে, 

কতিপয় কিৎবদন্তী ব্যতীত, দেই মহাকবি কালি- 
দাসের একখানিও উতকুষ্ট জীবন-বত্ব নাই । বঙ্ষ- 

করিকুল-তিলক জয়দেবের জীবনচরিতও কালি- 

দাসের জীবনীর ন্যায় কিতবদস্তী ও উপন্াস-মূলক । 
কিৎবদন্তীগুলিও আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিণত। অধিক 

কি, জয়দেব তে গ্রামে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভুবন- 

বিখ্মাত হইয়াছেন, তাহার নিমিত্ত যে গ্রাম অগ্ভাপি 
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সকলের সমক্ষে পরিচিত হইতেছে, সেই কেন্ছুলি 

গ্রামবাসিগ্রণও জয়দেবের বিষয়ে কিছুই অবগ্ণত 

মহেন। এমন কি, অনেকে তাহার নাম শ্রবণ করি- 

লেও চমকিত হইয়া উঠেন। অতএব এইরূপ অনি 

শ্চিত বিষয় হইতে প্রন্কৃত ঘটনার নির্ধারণ যে, 

কত দূর কষ্টসাধ্য ও আঁয়ানকর, তাহা সহদয় 

পাঠকগণই অনুভব করিবেন। বস্ততঃ, বঙ্গ-কবিকুল* 

রত্ব জয়দেবের একখানিও জীবনী নাই । সুতরাং 

অনেক অনুসন্ধান করিয়া তদীয় এই ক্ষুদ্র জীবন" 

চরিতখানি বথাপাধ্য লিপিবদ্ধ হইল। 

যে. সমুদ্রয় ব্যক্তি বিজন প্রদেশে অধিবাস 

করিয়া, কেবল ধর্্ানুষ্ঠান ও পুস্তক-রচনা-কার্য্ে, 

কিৎবা সৎসারাশ্রমে রিরাগী হইয়।, যতিবেশে নানা 

স্থান পর্যটনে, সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া- 

ছেন, তাহাদিগ্ণের জীবনচরিত বৈচিত্র্যপুর্ণ নহে 

ধার্িকৰর জয়দেব এই প্লেণীর লোক। ইনি 

জীরিনের . আর্দাঘশ, লক্ব্যানি-বেশে, নানা স্থান 

পর্ষযটন পুর্কাক ধর্্ম-ঘোষণার, এবং অপরাৎশ 
[নির্জন প্রদ্বেশে অরস্থিতি পুর্ধবকু পুস্তক-রচন! 
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এশ্বরিক তত্বচিস্তায় পর্যবদিত করিয়া গিয়াছেন। 

মহান্থভাব রামচন্দ্র, ধার্মিকবর যুধিষ্টির, রণবীর 

মেপোলিয়ান্ প্রভৃতি সুবিশ্ত জনগণের জীবন- 

চরিত যেমন বিবিধ ঘটনায় পরিপুর্ণ রহিয়াছে, 

জয়দেবের জীবন-রভান্তে তাহার কিছুই নাই। ইনি 

বঙ্গদেশের একটি সামান্য পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, 

প্রায়ই নির্জন প্রদেশে জীবনাতিপাত করিয়া 

শিয়াছেন; স্ুতরাঁৎ ইহার জীবনচরিত অধিক 

হওয়াও সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, যদি এই ক্ষুত্র 

জীবনর্ভখানি সহদয়গণের কথঞ্িত প্রীতিপ্রদ হয়, 

অথব যদি কেহ এতদ্বারা উৎনাহাম্বিত হইয়া, ইহা 

অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে লিপিবদ্ধ “করেন, তাহা 

হইলেই আঁপনাঁকে চরিতার্থ বোধ করিব । পরিশেষে 

সানুনয় বক্তব্য এই 

“দৃষ্টং কিমপি লোকেহস্মিন্ ন নির্দোষং ন নিগুণং। 

আবৃণুধবমতো। দোষান্ বিবৃথুধ্বং গুণান্ বুধাঃ ॥৮ 










